
 

Beskrivelse af Søhulens udflugtssteder. 
 
Røverknolden 
Røverknolden er en naturlegeplads, som ligger på Himmerlandsvej mellem Skørping og 
Rebild. Når man kommer fra Rebild, skal man dreje til venstre ind på rastepladsen 
(over for Rebild Efterskole), hvor man parkerer sin bil, og går hen til legepladsen.  
 
Legepladsen er lavet af naturmaterialer, her kan man klatre, svæve, rutsje, gå 
balancegang, kløve brænde, lave bål og lege i skoven.  
 
Katbakken 
Katbakken ligger på Nibevej i Øster Hornum, bagved fodboldbanerne. Man parkerer 
ved hallen, og går op bagved hallen.  
Friluftscenter Katbakken indeholder bl.a. naturforhindringsbane, boldbaner, 
multibane, naturlegeplads, udekøkken med vand amfiteater med bålplads samt 
overdækket spiseplads.  

Man kan læse mere på deres hjemmeside: www.katbakken.dk  

Arden Naturlegeplads  
Arden Naturlegeplads ligger for enden af Mejerivej i 9510 Arden. Fra stationen er 
der ca. 10 min. gang til legepladsen. 
 
Arden naturlegeplads indeholder bl.a. gynger, Tarzan-bane, svævebane, legetårn, en 
ruin, dådyr, bålpladser og en vandbane. 
 
Rebild bakker.  
Når man skal til Rebild Bakker, kan man parkere ved den store parkeringsplads 
overfor Rebild Hus, Rebildvej 25, 9520 Skørping. 
 
I Rebild Bakker kan børnene tumle på de stejle bakker, lege i skoven, bygge huler, gå 
på opdagelse efter dyr samt samle en masse forskellige naturmaterialer.  
 
Beskrivelse af aktiviteten: 
Vi kører med bus eller tog ud til stedet.  
Børnene forvalter selv, en stor del af tiden, hvad de vil lege. Der vil være tilbud som 
eksempelvis bål, gåture i skoven, insektjagt og voksenstyret lege.   
 
 
 



Mål med tur i Naturen: 
Vores mål med at tage på tur i naturen, er at give dem kendskab til en del af deres 
nærmiljø.  
Gennem leg og oplevelser i naturen, styrkes børnenes sanser, deres naturlige 
nysgerrighed og deres motoriske færdigheder. Samtidig udvikles deres kendskab til 
og respekt for naturen. 
Vi tager tit af sted som klasse eller spor, for at styrke det sociale sammenhold i 
gruppen.  
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