
Velkommen til Netværksweekend 

Hotel Legoland fredag den 6. maj – søndag den 8. maj 2022 

 

Fredag den 6. maj 2022 

Fra kl. 15.00: Tjek ind på Hotel Legoland i Billund 

                   

Kl 16.00 – 16.30 Velkommen til Netværksweekend og LEGO MASTERS i 
Eventrummet. 

Henriette fra WAUW Studios kalder alle LEGO byggere, til Hjerteforeningen 
Børneklubbens LEGO MASTERS bygge konkurrence!  

16.30:  LEGO MASTERS    Brainstorm                                                            

Med kyndig vejledning, en kæmpe bunke klodser, skal I sammen skabe et kreativt 
byggeri. Hver familie / gruppe får stillet en byggeopgave.  

Vi håber, I er klar til at give den fuld gas som ægte model byggere. 

Kl. 18.30 Aftensmad Panorama Restaurant 

Der er reserveret borde i et område af Panorama Restaurant, hvor vi sidder samlet.  
Der er buffet til både børn og voksne. Drikkevarer er for egen regning. 

Eventrummet lukker kl. 22.00 

        



Lørdag den 7. maj 2022 

Kl. 7.00-10.00: Morgenmad Panorama Restaurant  

Til morgenmaden får I udleveret lunch-bag, som I kan nyde i Legoland eller på 
værelset.       

Kl. 9.00 - 18.00 LEGO MASTERS Eventrummet er åben.    

Kl. 10.00-18.00: Legoland                          

I har mulighed for at forlyste jer i Legoland i løbet af dagen, når I har brug for en 
byggepause. Forlystelserne lukker kl. 17.00, Legoland lukker kl. 18.00.   

Har I brug for vis-hensyn armbånd, i forhold til skjult handicap, skal I booke det 
inden besøget her:  

https://www.legoland.dk/planlaeg-din-dag/information/vis-hensyn-armbaand/ 

 

Kl. 13.00-14.00 samt kl 14.30-15.30 Oplæg ved Mette Christensen Jensen 

Det forventes at forældrene på skift deltager i oplægget kl. 13.00-14.00 og kl. 
14.30-15.30. 

Mette Christensen Jensen – Specialpædagogisk konsulent, PPR Aalborg 
Kommune, Uddannet trainer i CPS – Samarbejdsbasseret & Proaktiv 
Problemløsning, vil holde oplæg omhandlende problemløsning i familien: 

Rabalder og uoverensstemmelser er en del af hverdagen i mange familier, og det 
er helt naturligt. Men nogle gange kan konflikt og skældud blive hverdag, og det 
tærer på overskud og energi hos både voksne og børn. Oplægget sætter fokus 
på netop forståelsen af, hvordan og hvorfor konflikter opstår. Ud fra disse 
forståelser kigger vi på, hvordan vi som forældre, med afsæt i det grundsyn at 
mennesker gør det godt hvis de kan, kan håndtere og løse konflikter på måder, så 
vi minimerer magtkampe og gør børn og unge til vores 
problemløsningspartnere. Forældre forpligter sig på at deltage oplægget. 

Kl. 14.00-14.30 Kaffe og saft til alle. 



Kl. 13.00 – 14.00 LEGO MASTERS vejledning.   

Henriette fra WAUW Stodios er klar med kyndig vejledning til byggeprocessen. 

Kl. 16.30 – 17.30 LEGO MASTERS - Den sidste time.   

Kl. 17.30 Vinderen af Netværksweekendens LEGO MASTERS findes ved afstemning. 
Efterfølgende er der overrækkelse af diplom og medaljer til alle deltagere. 

 

                                       

KL. 18.30: Aftensmad Panorama Restaurant.  

Der er reserveret borde i et område af Panorama Restaurant, hvor vi sidder samlet.  
Der er buffet til både børn og voksne. Drikkevarer er for egen regning. 

 

     

 

 

 

 



Søndag den 9. maj 2021 

Kl. 7.00-10.00 Morgenmad i Panorama Restaurant.  

Check ud senest kl. 11.00.  

 

Fra kl. 10.00 –18.00: Entre til Legoland. 

I har entre til Legoland hele søndagen, som I kan benytte inden hjemrejsen. 
Forlystelserne lukker kl. 17.00, Legoland lukker kl. 18.00.   

Forplejning søndag efter morgenmad er for egen regning.  

Har I brug for vis-hensyn armbånd, i forhold til skjult handicap, skal I booke det 
inden besøget her:  

https://www.legoland.dk/planlaeg-din-dag/information/vis-hensyn-armbaand/ 

 

 

Har i spørgsmål i løbet af weekenden kan I kontakte Joan: 20192425.

 


