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Forord

I Galaksen har vi haft et ønske om at få et mere attraktivt og spændende udemiljø. Det er derfor med
 glæde, at vi her kan præsentere vores erfaringer og resultater med et pædagogisk udviklingsprojekt
om pædagogisk kvalitet på legepladsen, som vi har gennemført i efteråret 2015. 

Vi været igennem en lærerig proces, hvor børn, forældre, personale og eksterne rådgivere i et tæt
samarbejde har gjort sig tanker og idéer om, hvordan vi kan få et udemiljø, som kan leve op til vores
mål om at skabe et attraktivt udendørs lege- og læringsmiljø med fokus på tryghed, leg, læring, be-
vægelse, sundhed, inklusion, natur, kultur mv. 

Tak til Gentofte Kommune, der bevilgede os 50.000 kroner til projektet.
Tak til forældre og personale for den entusiasme og det engagement, som de har udvist i forbindelse
med projektet.
Tak til vores eksterne konsulenter Ingelise Jespersen (naturpædagog) og Paula Martinez (motorik -
vejleder) samt til projektkoordinator Benny Schytte (kultursociolog), som har givet os fagligt input,
 inspiration og kærlige indspark, når det var nødvendigt. 

Vi håber, at vores erfaringer kan bruges af andre institutioner i Gentofte Kommune og håber, at vi vil
få mange besøg på vores legeplads fremover.

Lisbeth Petersen, institutionsleder i Galaksen.
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Indledning

”Ethvert barn udvikler egen identitet i et miljø med tryghed og nærvær. Det enkelte barn oplever glæde
ved at lære, indgå i fællesskaber og forandre verden omkring sig. Forældre og professionelle har de hø-
jeste ambitioner for udviklingen af barnets potentialer, og skaber de bedste betingelser for børnene.”
Gentoftes kommunes vision ”Tryghed, Leg og Læring – børn forandrer verden.”

Børneinstitutionen Galaksen er bygget i 1997 og har til huse i en bygning, som er opført til formålet. Den ligger i
grønne og luftige omgivelser midt i Skovshoved tæt på skov og vand. Galaksen er integreret og rummer både
 vuggestue og børnehave for i alt cirka 88 børn i alderen 0-6 år.
Legepladsen er inddelt i mindre rum, og de mange kroge og be-
voksninger giver mulighed for at lege uforstyrret. Børnene deler le-
gepladsen uafhængigt af alderstrin.

I Galaksen har vi i mange år arbejdet med indretning af legepladsen
og vores fokus har især været at fremme børnenes motoriske udvik-
ling og skabe rammer, der fremmer lysten og motiverer til fysisk
 aktivitet. I 2010 fik vi i samarbejde med Gentofte Kom mune og et
 legepladsfirma renoveret vores legeplads. 

I takt med, at der i de seneste år har været et øget fokus på leg og læ-
ring og inklusion indenfor vores fag, har vi i Galaksen især koncen-
treret os om at sætte fokus på pædagogikken i det indendørs rum.
Vi har arbejdet med teoretikere som Howard Gardner, Vygotsky og
Dunn & Dunns læringsstile. 
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Det betyder, at vi i dag har en struktureret og velorganiseret  hverdag, som er synlig og kendt af alle børn, foræl-
dre og perso nale. Børnene kender de faste ugentlige, månedlige og årlige aktiviteter. Forældrene orienteres via
hjemmesiden og børnegen vejen (lokalt intranet), og hele personalet kender deres ansvarsopgaver i forbindelse
med det daglige arbejde.

Det samme kan man ikke helt sige om Galaksens udemiljø. Vi har måttet erkende, at vores øgede bevidsthed om
den pædagogiske kvalitet ikke levede op til vores mål, når det gjaldt udemiljøet. Rollefordelingen blandt perso-
nalet var uklare, og aktiviteterne var meget tilfældige og afhængige af hvilke voksne, der var på legepladsen. I
efteråret 2014 var personalet til et foredrag med kultursociolog Benny Schytte om inkluderende fællesskaber på
legepladsen. Her fik vi øjnene op for, at de mål vi havde sat os for den indendørs pædagogik ikke levede op til
pædagogikken på legepladsen. Derfor tog vi en beslutning om at ændre på det. Vi tog kontakt til Benny Schytte,
og sammen med ham udarbejdede vi en projektplan og søgte Gentofte Kommunes kvalitetsmidler til projektet.

Vores mål med projektet var at skabe et udemiljø, der hænger sam-
men med Galaksens overordnede værdier: anerkendelse, nærvær,
faglighed og samarbejde. Vi ville skabe aktive, inspirerende og in-
kluderende læringsmiljøer, hvor legen havde gode betingelser og
på den måde understøttede udviklingen af selvstændige og hand-
lekraftige børn, der har mod på livet. Børn der udviser tolerance
overfor hinanden, og som drager omsorg for sig selv og andre.

Legepladsen skal være et sted, hvor børnene er glade for at opholde
sig. Vores mål er også, at tiden på legepladsen skaber de bedste be-
tingelser for læring og for fællesskaber mellem børnene. Vi ønsker
at skabe en legepladskultur, hvor alle børn har mulighed for aktivt
at blive en del af et fællesskab. Tiden på legepladsen skal give bør-
nene mulighed for på eget initiativ at lege lige det, som de har lyst
til. Men vi har også fokus på at igangsætte pædagogiske aktiviteter
og lege med bevægelse, relationer, samarbejde og fællesskaber
som det primære.
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KAPITEL 1 

Fysiske forandringer og pædagogisk kvalitet

Kapitlet beskriver, hvordan en række fysiske forandringer har haft en positiv
indflydelse på legepladsens pædagogiske kvalitet, samt hvordan en ny cykel -
politik har ændret livet på legepladsen i en positiv retning.

Inden vi gik i gang med at udvikle den pædagogiske kvalitet på legepladsen, var vi
 rimelig godt tilfredse med vores legeplads. Det er vi stadigvæk, men efter en række
nye tiltag og forandringer er den blevet endnu bedre. Dels har vi nu langt flere varie-
rede og afgrænsede legerum til børnenes egen leg, og dels har vi skabt flere steder,
hvor vi kan igangsætte pædagogiske aktiviteter med børnene. Endvidere har vi haft
fokus på vores cykler og cykelpolitik og fundet frem til, at cyklerne havde en alt for do-
minerende rolle på legepladsen. 

Overblik over legepladsen
Sammen med vores konsulent på projektet gennemgik vi hele legepladsen og har ef-
terfølgende udarbejdet en oversigtsplan (se bilag 6 side 41), som giver et godt over-
blik over de mange rum og steder, vi har på legepladsen. Nogle af disse rum og steder
har vi bevaret, andre er blevet forbedret, mens andre er helt nye. 

Et af formålene med at gennemgå legepladsen var at få et overblik over, hvilke af
børns lege og legeformer (se bilag 4 side 32) legepladsen gav mulighed for, og i hvil-
ken grad den tog hensyn til vores forskellige aldersgrupper, køn og børnetyper. I den
proces blev vi opmærksom på, at legepladsen havde for få tilbud til vores mindste
børn, og at legepladsen kun i begrænset omfang gav mulighed for rolleleg og kon-
struktionsleg. 
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Endvidere blev vi også opmærksom på, at vi manglede nogle ordentlige steder, hvor personalet kun-
ne igangsætte nogle kreative udendørsaktiviteter med børnene. Vores bålplads blev brugt for lidt,
blandt andet fordi det var alt for besværligt, når vi skulle lave bål. Vi manglede også et sted, hvor vi
kunne igangsætte udeværkstedsaktiviteter. Vi har en fin høvlbænk til børn, men den er stort set aldrig
været i taget i brug og var gemt væk i vores skur. 

Vi har et udmærket skur på legepladsen, som inden vi gik i gang med at ændre på legepladsen, blev
brugt til opbevaring af alt for mange cykler, gammelt sandlegetøj, ubrugelige parasoller, hængekøjer
mv. Det lignede og var lidt af en rodebutik. Det har vi fået gjort noget ved blandt andet på en arbejds-
lørdag med forældrene. Skuret er blevet delt op, så den ene del er til et passende antal cykler, brug-
bart legetøj, hængekøjer mv. Det er langt mere overskueligt end tidligere. Den anden del af skuret er
indrettet som et åbent udeværksted med høvlbænk, værktøjskasse, tavle, knager mv.  Det fungerer
rigtig godt, og gør det nemt at bruge.   

”Det er blevet nemmere at starte en aktivitet. Før skulle vi hente ting nede i kælderen. Nu
er det, der bare. Det giver tid til det, som er vigtigt. Det betyder meget og giver mere ro.”

Endvidere er bålpladsen blevet renoveret med en god afgrænsning og i udeværkstedet, som ligger
lige ved siden af bålpladsen, er der placeret en opbevaringskasse til forskellige bålredskaber mv.
Langs skurets ene ydervæg er der blevet placeret en masse dejligt, brugbart brænde.

Steder til børns forskellige legeformer
Som nævnt havde vi under gennemgangen af legepladsen fundet frem til, at der var for få
steder til børnenes rollelege og konstruktionslege. Det har vi fået gjort noget ved. Vi har
blandt andet fjernet et par nedslidte legehuse og omdannet området til en indhegnet kolo-
nihave med to nye legehuse og et udekøkken samt anskaffet nogle gamle gryder, potter,
pander mv. Her i kolonihaven er der rig mulighed for forskellige rollelege som ’far, mor og
børn’, ’købmandsbutik’ mv. Kolonihaven er langt fra færdig, men vil fortløbende blive indret-
tet med ting og sager (flagstang, altankasser, små bænke, lille grusbunke mv.) sammen med
børnene. 
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Andre steder på legepladsen blandt andet på vores verandaer lige ud for stuerne har vi ryddet op og
fået gjort plads til mere spontane rollelege, hvor børnene bruger mælkekasser, tæpper, legetøj og
 andre ting til deres rollelege. Vi har også fået etableret to små træterrasser, som børnene bruger til
mindre rollelege. Vi har endvidere genbrugt et af legehusene, som blev fjernet, til et lille sansehus
 fortrinsvis til de mindre børn, samt etableret et fodhegn om den store fugleredegynge for at give den
mere intimitet og for at sikre at børnene ikke går lige ind i gyngen. 

I forhold til at skabe flere steder til børnenes konstruktionslege har vi forsøgt os med at skabe en form
for byggelegeplads i det ene hjørne af legepladsen i nærheden af vores bålplads og udeværksted.
Mange af de løse materialer, som vi igennem en årrække har fået ind på legepladsen som fx bildæk,
brædder, kloakrør mv. har vi samlet sammen og placeret i området. Men byggelegepladsen fungerer
ikke helt efter hensigten endnu. Der går ikke lang tid før alle de løse materialer er spredt ud over hele
legepladsen igen. Vores plan er at skabe et mere afgrænset rum og anskaffe noget god jord til at gra-
ve i og en masse flere fleksible byggematerialer og skrammellegeting.

Vi er så heldige, at vi har et dejligt mindre, grønt område, som vi kalder for Æblehaven. Området, som
er med græs, er indhegnet med en bøgehæk, og i kanten står der tre dejlige æbletræer. I kanten har vi
placeret nogle stolper, hvor vi kan hænge hængekøjer op eller tæpper, som kan fungere som små huler.
Vi har med vilje undgået at placere for mange ting i rummet for dermed at signalere, at det kan bruges
på mange forskellige måder af børnene. Her kan man samle nogle børn til forskellige aktiviteter som fx
sanglege, fodbold osv. Æblehaven er funktionsåben og en god kontrast til de øvrige ting, vi har på le-
gepladsen som fx vores gynger, klatrestativ, åleruse, sandkasse mv., som er mere funktionsbestemte.

Cykelpolitik
Udover de nævnte fysiske forandringer på legepladsen, er der også sket en anden forandring, som
har haft stor indflydelse på legepladsen, og hvordan legepladsen bliver brugt. Vi begyndte at se nær-
mere på vores cykler. Hvor mange vi havde, hvilke vi havde og hvilken rolle de spillede på legeplad-
sen. Vi fandt frem til, at de fyldte meget på legepladsen, kørte overalt, skabte konflikter mellem bør-
nene og var ofte til gene for de mindre børn. Meget ofte blev de store børn irettesat for ikke at tage
hensyn til de mindre børn. 
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Vi er så heldige, at vi i princippet har to legepladser (en større og en min-
dre). En på hver side af bygningen. For at skabe mere ro på den store lege-
plads valgte vi i en periode, at de større børn kun måtte cykle på den lille
legeplads, mens vores små børn gerne måtte cykle på den store legeplads.
Det har været så positivt, at vi stadig har den ordning. Vi har sågar udfor-
met en cykelpolitik i børnehaven (se bilag 3 side 31). I øvrigt er vi så heldige,
at der lige uden for børnehaven er et asfaltområde, hvor det med voksen-
opsyn er muligt at cykle med de større børn.

”Nu går de mindre børn bare forbi sandkassen og søger
 andre områder. De bruger legepladsen langt mere varieret,
fordi cyklerne er væk. Man ikke skal bruge tid til at skælde
ud på de store børn med deres cykler. Børnene er blevet
 mere trygge. Der er mere tid til at lave noget pædagogik.”

Vores nye cykelpolitik har især haft stor betydning for de mindre børns
ageren og oplevelser på legepladsen - ikke mindst i de perioder, hvor både
de store og mindre børn er ude på legepladsen samtidig. Ofte var der en
tendens til, at de små børn blev placeret i sandkassen eller i fugleredegyn-
gen. Sådan er det ikke mere. Nu bevæger de sig frit rundt på legepladsen
og udnytter de muligheder, som legepladsen tilbyder. 

”Der er lidt mere røver og soldater på legepladsen, mere
 fysisk aktivitet og kropslig udfoldelse.”

En anden konsekvens af den nye cykelpolitik er, at de større børn leger
langt mere varieret og fantasifuldt. Der er nu færre konflikter og mere for-
dybelse, og børnene igangsætter selv flere rollelege end de gjorde tidlige-
re. Blandt andet har vores nye kolonihave skabt langt flere rollelege.
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Økonomi
Samlet set har de fysiske forandringer på legepladsen hverken kostet en bondegård eller spidsen af en jetjager. Den største udgift har været
 kolonihaven med de nye legehuse, udekøkken og stakit. De øvrige fysiske ændringer har stort set været en del af en tiltrængt vedligeholdelse samt
oprydning forskellige steder på legepladsen. En del af disse ændringer er blandt også sket i samarbejde med nogle af vores entusiastiske forældre
på en arbejdslørdag med deltagelse af personale, forældre og børn. 
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Pædagogisk kvalitet
Som det fremgår af beskrivelsen ovenfor har en række fysiske ændringer på legepladsen skabt gode
forudsætninger for pædagogisk kvalitet på legepladsen. Vi har set, hvordan børnenes leg og lege er
blevet mere varieret, og vi er blevet meget mere opmærksomme på, om vi har de rum og steder, der
svarer til børnenes leg og legeformer. Faktisk blev vi overrasket over, at legepladsen havde så få mu-
ligheder for rolleleg og konstruktionsleg. At vi har fået gjort noget ved det, har forbedret den pæda-
gogiske kvalitet på legepladsen.

”Det har været vigtigt at få navn på, og defineret legepladsens enkelte funk tions -
områder. ”

Vi har også været glade for, at vi har fået mere overblik over legepladsen efter, at vi fik udarbejdet en
oversigtsplan over legepladsen. Vi kan nu se, at vores legeplads har rigtig mange rum, hvilket har be-
tydet, at vi er blevet meget mere bevidst om de mange rum og deres muligheder. Med vores nye cy-
kelpolitik har vi udvidet de mindre børns muligheder for at bruge disse rum meget mere. Vores mind-
ste børn kan nu gå på oplevelsesture med de sansemotoriske udfordringer det indebærer og skaber,
ligesom vores store børn nu bevæger sig langt mere ude på legepladsen.

Med etablering af et udeværksted og renovering af vores bålplads er der skabt yderligere
forudsætninger for mere pædagogisk kvalitet på legepladsen. Det er blevet meget lettere
at sætte udepædagogiske aktiviteter i gang, fordi de ting vi skal bruge er lige ved hånden.

”Når man sætter noget i gang vil børnene gerne være med. Det er som så-
dan ikke  nogen overraskelse. Men at interessen for udeværkstedet har været
så stor hos både drengene og pigerne er alligevel overraskende.”

Selvom vi kun har haft udeværkstedet og bålpladsen i brug i nogle måneder er vores er-
faringer, at det har givet nye pædagogiske muligheder på legepladsen. I vores pædagogi-
ske planlægning har vi nu integreret forskellige udepædagogiske aktiviteter på legeplad-
sen, både planlagte og mere spontane aktiviteter til stor glæde for børnene. 
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KAPITEL 2

Personalets kompetencer og pædagogisk kvalitet

Kapitlet beskriver, hvordan man kan udvikle personalets kompetencer på legepladsen, og
hvilken betydning det har for den pædagogiske kvalitet på legepladsen.

For at styrke den pædagogiske kvalitet på legepladsen har vi haft fokus på os selv og vores ageren på
legepladsen. Vi var godt klar over, at vi havde udviklet nogle vaner og rutiner på legepladsen, som
godt kunne trænge til at blive udfordret. 

Vi har altid brugt legepladsen meget og været glade for at være på legepladsen, men vi må også sige,
at det har været lidt tilfældigt, hvad der skete på legepladsen. Hvad var vores roller og funktioner på
legepladsen? Hvem gjorde hvad og hvornår? Hvordan kunne vi udnytte legepladsen som et pæda-
gogisk rum? Det var nogle spørgsmål, som vi slet ikke havde været nok opmærksomme på. 

Udepædagogiske dage
Vi er derfor glade for, at vi med vores kvalitetsprojekt om legepladsen har haft mulig-
hed for at fokusere på vores roller og funktioner på legepladsen, herunder udvikling
af vores kompetencer på legepladsen. Vores konsulent på projektet foreslog, at vi
med en naturpædagog gennemførte et kompetenceforløb med det formål at give
personalet nogle helt konkrete redskaber og værktøjer til at sætte forskellige udepæ-
dagogiske aktiviteter i gang på legepladsen. Det syntes vi var en god idé. 

Kompetenceudviklingen foregik over to omgange. Første gang blev der afholdt to
udepædagogiske dage, hvor naturpædagogen havde planlagt forskellige udepæda-
gogiske aktiviteter. Efter et par måneder kom hun tilbage en enkelt dag. Her foretog
vi sammen en evaluering af, hvordan det var gået, siden hun havde været der sidst.
Efterfølgende gav hun os yderligere inspiration til flere udepædagogiske aktiviteter.
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”Det var nyt for både børn og voksne, så det var som at gå på opdagelsesrejse sammen
med børnene.”

De enkelte aktivitetsmoduler foregik på den måde, at der blev udvalgt to medarbejdere og otte børn
(de store børn i børnehaven), som skulle være sammen med naturpædagogen i halvanden time.
Naturpædagogen introducerede og præsenterede en aktivitet for medarbejderne, mens børnene så
på. Herefter gik de to medarbejderne i gang med aktiviteten med hver fire børn. Hvert aktivitets -
modul indeholdt 3-4 forskellige aktiviteter. 

På baggrund af hele forløbet blev der efterfølgende udarbejdet et kompendium med de forskellige
udepædagogiske aktiviteter (se bilag 5 side 33). Dette kompendium fungerer nu i dagligdagen som
et inspirationskatalog til udepædagogiske aktiviteter på legepladsen.

”Det var nogle gode redskabsvalg, som vi fik mange forskellige erfaringer med.”

Undervisningsmodel
Naturpædagogens undervisningsmodel med medarbejdere og børn sammen var god. Det betød, at
vi medarbejderne med det samme fik en meget konkret oplevelse af og erfaring med selve aktivite-
ten sammen med børnene. Og samtidig havde vi mulighed for at få råd og vejledning af naturpæda-
gogen under de forskellige aktiviteter med børnene. Modellen afviklet over i alt tre dage betød, at de
fleste af os (og 40 børn!) fik afprøvet og gjort os erfaringer med at igangsætte forskellige udepæda-
gogiske aktiviteter.

”Jeg har ikke så meget erfaring med bål. Derfor var det godt at få noget praktisk erfaring.”

Det var også godt, at det hele foregik på vores egen legeplads. Det bliver meget mere nærværende
og konkret. Vi ser, hvad børnene kan, og hvad der interesserer dem, og hvad der kan lade sig gøre på
vores egen legeplads, her specifikt i forhold til vores udeværksted og bålplads. Endvidere blev vi også
inspireret af naturpædagogen i forhold til værktøj, redskaber, materialer, som vi løbende har anskaf-
fet os det meste af.
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”Min idé er at tage ud i Dyrehaven og finde nogle ting, som vi efterfølgende kan bruge
i værkstedet. Så lærer børnene, at der findes ting i naturen, som rent faktisk kan bruges
til noget.”

Naturpædagogens valg af udepædagogiske aktiviteter var fine. De fleste af aktiviteterne var nye for
os, og samtidig forholdsvis enkle at udføre og sætte i gang med børnene. Det var dejligt at arbejde
med forskellige naturmaterialer som ler, halm, grene mv., og flere af materialerne kan man finde sam-
men med børnene i naturen, når vi er på tur. 

Pædagogisk kvalitet
I løbet af de tre dage fik vi afprøvet mange forskellige aktiviteter, men som vi drøftede med naturpæda-
gogen er det vigtigt ikke hele tiden at lave nye aktiviteter med børnene. Det er helt fint at gentage de
samme aktiviteter flere gange, så børn og medarbejdere bliver mere fortrolige med aktiviteten. Det gi-
ver samtidig mulighed for i højere grad at fordybe sig i og at eksperimentere med den enkelte aktivitet.  

”Det er godt med kun fire børn. Det er dejligt at opleve deres succes ved bare at save et
stykke træ over. Man har ikke travlt med mange børn, men kan følge med i den lille
gruppe og deres begejstring.”

En vigtig erfaring vi fik under kompetenceforløbet var, at vi kun havde få børn (fire) om-
kring os, når vi havde en aktivitet. Det betyder, at man har meget lettere ved at skabe ro
og koncentration om den enkelte aktivitet og være nærværende sammen med børnene.

Samlet set har vi haft meget glæde af de udepædagogiske dage. Vi har fået ny inspira-
tion til at igangsætte udepædagogiske aktiviteter samt nye ideer til at bruge vores ude-
værksted og bålplads. Efterfølgende har det været tydeligt, at vi er blevet mere motive-
ret og interesseret i at planlægge udepædagogiske aktiviteter på legepladsen. Hvor det
tidligere var lidt tilfældigt, hvornår og hvad vi satte i gang på legepladsen, er det nu ble-
vet en større en langt mere integreret del af vores daglige, pædagogiske planlægning og
dermed en styrkelse af den pædagogiske kvalitet på legepladsen.
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KAPITEL 3

Pædagogiske aktiviteter og pædagogisk kvalitet 

Kapitlet beskriver, hvordan en række nye pædagogiske aktiviteter og en mere målrettet daglig
struktur har forbedret den pædagogiske kvalitet på legepladsen.

For at skabe mere pædagogisk kvalitet på legepladsen har vi i projektet haft fokus på at tilrettelægge
og skabe flere pædagogiske aktiviteter på legepladsen. Som tidligere nævnt har vi altid været meget
ude på legepladsen og ind i mellem igangsat forskellige pædagogiske aktiviteter, men det har ofte
været lidt tilfældigt og ustruktureret i modsætning til, hvad vi har gjort i årevis indendørs. 

Når vi gik ud på legepladsen til daglig, havde vi sjældent gjort os nogle særlige overvejelser over,
hvad vores roller og funktion var. Ofte fungerede vi mest som observatører og omsorgfulde voksne i
forhold til børnenes egen leg. Vi løste konflikter og tog os af de børn, som havde brug for hjælp og
omsorg. Det er for så vidt også i orden, men vi kan nu i bakspejlet se, at legepladsen kan bruges langt
mere aktivt. Dels handler det om, at vi som medarbejdere skal være bedre til at fordele og koordinere
vores roller og funktioner på legepladsen, og dels at vi i højere grad planlægger pædagogiske
aktiviteter på legepladsen. 

”Det handler rigtig meget om struktur og organisering. Når det er implemente-
ret i dagligdagen er det også lettere at være fleksibel.”

I projektperioden har der været flere forskellige initiativer, som har skabt grundlag for, at vi nu
har fået flere erfaringer med at planlægge og igangsætte forskellige pædagogiske aktiviteter på
legepladsen for både vores store og små børn. Vi har fået etableret nogle nye, gode uderum
blandt andet udeværksted og bålplads, som vi kan bruge, og vi har haft nogle fine dage med in-
spiration til at igangsætte udepædagogiske aktiviteter. Med afsæt i disse nye muligheder og in-
spiration har vi i projektperioden planlagt og igangsat forskellige udepædagogiske aktiviteter. 
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Pædagogiske planer
På et personalemøde blev vi enige om, at alle børnegrupperne skulle udarbejde ugeplaner,
hvori der indgik udepædagogiske aktiviteter set i relation til de læringsmål, som vi arbejder
med. I praksis kom det til at foregå på den måde, at de enkelte børnegrupper valgte en for-
middag i ugen, hvor der blev igangsat en aktivitet. Med de små børn var det enkeltstående
aktiviteter som for eksempel at finde dyr på legepladsen, male med vand på asfalt, bevæge
sig rundt på legepladsen mv. Med de store børn var det både enkeltstående aktiviteter og
nogle længere forløb over et tema som fx nordisk mytologi, bål mv. 

”I starten var der kun 4-6 børn, men flere og flere blev nysgerrige over det, vi
havde gang i. De hjalp hinanden, og der opstod et socialt fællesskab.”

Udover de planlagte aktiviteter om formiddagen, blev der også to dage om ugen igangsat
aktiviteter for de store børn i middagsstunden (efter frokost og før frugt). Det er ikke noget,
vi normalt gør. Middagsstunden på legepladsen er ofte forbundet med, at vi afvikler vores
pauser og går til og fra. Vi valgte at lade en medarbejder vente med at gå til pause og
i stedet igangsætte en pædagogisk aktivitet i og omkring udeværkstedet, som et til-
bud til alle børnene. Det kom til at fungere fint og var et rigtigt godt tilbud for nogle
af de børn, som af og til har lidt svært med at lege med de andre børn. 

For at sikre at vores legepladsprojekt ikke skulle gå i stå i sommerferieperioden, be-
sluttede vi at udarbejde en plan for hvilke aktiviteter, der skulle foregå på legepladsen
for både de små og store børn. Det var en nyskabelse i forhold til tidligere år, hvor det
ofte havde været mere eller mindre tilfældigt, hvad der skete i sommerferieperioden.
Hver uge havde et tema og to af medarbejdere var ansvarlig for planlægning, gen-
nemførelse og dokumentation.

Det blev nogle gode uger. Der var ikke så mange børn, og det gav mulighed for, at ak-
tiviteterne kunne foregå i fred og ro med mulighed for fordybelse. Og så fik den erfa-
ring endnu engang, at det giver pædagogisk kvalitet at arbejde med mindre grupper.
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Sommerens aktiviteter på legepladsen

Uge Ugens emne Aktiviteter Læreplanstema Element Ansvarlig pæd.

27 Fælleslege Gruppelege Personlige, sociale & læringskompetencer Leg Charlotte & Anette
Regellege Sundhed

28 Kunst & kreativitet Male på sten Personlige, sociale & læringskompetencer Luft Julie & Mette
Lave uroer

29 Krible-Krable Finde insekter Natur & teknik Jord Charlotte & Agne
Male – tegne Læringskompetencer

30 Træværksted Lave skibe i træ Natur Vand Julie & Rasmus
Uroer af træ & sten Personlige & læringskompetencer

31 Bål Mad på bål Personlige & sociale Ild Bjørn & Margit
Perler Natur

32 Himmel & hav Dragebygning Personlige, sociale & læringskompetencer Luft Kristina & Annette
Sæbebobler

33 Bål Bålaktiviteter Personlige & læringskompetencer Ild Mette & Daniella
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Deltagelse og inklusion
På et tidspunkt forsøgte vi at organisere os anderledes for derigennem at ændre rammerne og skabe
nye muligheder og rum for børnenes deltagelse og fordybelse. Vi delte legepladsen op i forskellige
ansvarsområder, hvor vi hver især havde ansvar for nogle pædagogiske aktiviteter (kunst, boldspil,
udeværksted og bål). Den model skabte et par eksempler på, hvordan aktiviteter på legepladsen kan
bidrage til inklusion og inkluderende fællesskaber. 

Vi havde en pige, som i en periode havde gået meget for sig selv på legepladsen. Hun blev lige plud-
selig meget interesseret i at deltage i aktiviteten omkring boldspil og blev hurtigt en del af dette fæl-
lesskab. Et andet eksempel var vores tilbud i udeværkstedet. Her var der en dreng, som de andre
drenge ikke havde været helt så opmærksomme på. Han var rigtig god til at save, hvilket nogle af de
andre drenge blev meget optaget af. De synes han var rigtig sej og begyndte at henvende sig til ham,
når de selv havde brug for hjælp med at save.
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”Kvaliteten er, at vi er blevet klar over, at legepladsen kan inddrages som et pædago-
gisk rum.”

Struktur
For os har det været godt, at vi har haft fokus på og skabt mere struktur for planlægning og igang-
sætning af ugentlige pædagogiske aktiviteter på legepladsen. Det betyder, at vi får det gjort og ef-
terhånden, som det bliver en fast rutine, bliver det også lettere at
håndtere og overskue. Vi kan også se, at det har haft en afsmittende
effekt på vores rolle og ageren på legepladsen. Vi er blevet bedre til at
koordinere, hvem der er i gang med en aktivitet og hvem af os, der er
den, som skal have overblikket og hjælpe de børn, der har brug for
omsorg mv. Samtidig er vi blevet både mere motiveret og bedre til
spontant at igangsætte forskellige lege og aktiviteter på legepladsen. 

Men vi har også erfaret, at det handler om at holde hinanden til ilden.
Hvis ikke, kan vi let falde tilbage i de gamle roller og mønstre. For at sik-
re at dette ikke sker for ofte, besluttede vi at se nærmere på vores reg-
ler på legepladsen. Vi havde et ældre regelsæt, som mest handlede om,
hvad børnene ikke måtte på legepladsen, og hvad vi medarbejderne
skulle huske af praktiske ting. Reglerne handlede ikke om pædagogik,
eller hvilke forventninger vi havde til hinanden på legepladsen.

Kultur
Frem for dette noget restriktive regelsæt ville vi hellere have en be-
skrivelse af, hvordan vi ønskede, at kulturen og ikke mindst vores egne
normer og adfærd skulle afspejle sig på legepladsen. Vi har derfor ud-
arbejdet et notat Normer, adfærd og regler på legepladsen (se bilag 2 si-
de 30), der beskriver nogle retningslinjer for den kultur, som vi ønsker, der skal eksistere på legeplad-
sen. En kultur som betyder, at vores børn møder nogle entusiastiske og engagerede medarbejdere
på legepladsen, som har noget at byde på.
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Pædagogisk kvalitet
Samlet set kan vi konstatere, at flere planlagte pædagogiske aktiviteter skaber mere pædagogisk kva-
litet på legepladsen. Vi er blevet langt mere opmærksomme på legepladsens pædagogiske mulighe-
der. Igangsætning af flere pædagogiske aktiviteter er med til at give vores børn får langt flere ople-
velser og sanselige erfaringer på legepladsen. Dette gælder både for de mindre og større børn. 

Vores erfaring med at organisere os med forskellige tilbud rundt på legepladsen blev et godt eksem-
pel på, hvordan planlægning af pædagogiske aktiviteter kan skabe inkluderende fællesskaber på le-
gepladsen.

Endvidere kan vi se, at kvaliteten af de forskellige
pædagogiske aktiviteter er blevet forbedret i takt
med, at vi har fået nogle bedre uderum på lege-
pladsen. Vi har fået ny inspiration til forskellige akti-
viteter, og vi har skabt en daglig struktur, hvor de
udepædagogiske aktiviteter indgår i den pædago-
giske hverdag i relation til vores læringsmål.  
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Samlet vurdering og anbefalinger

Dette afsnit beskriver en samlet vurdering af projektets erfaringer og resultater. Af slut nings -
vis beskrives en række anbefalinger i kort form.

”Pædagogisk kvalitet handler om, at barnet både har gode udviklings- og læringsmu-
ligheder og har mulighed for at trives her og nu – dvs. have et godt børneliv.”

Grete Kragh-Müller (2013).

Vores ønske om og muligheden for at gennemføre et pædagogisk udviklingsprojekt om pædagogisk
kvalitet på legepladsen har været en rigtig god idé for os. Vi var godt klar over, at den pædagogiske
kvalitet på legepladsen kunne forbedres, men er glædeligt overrasket over, at vi fik så meget ud af
projektforløbet.

Fysiske rammer
Vi har forbedret de fysiske rammer på legepladsen. Vi har gennemført et kompenteudviklingsforløb
for personalet, og vi har høstet en række erfaringer i forhold til at bruge legepladsen som et pæda-
gogisk uderum. Vi har afholdt arbejdslørdag med forældrene, bedsteforældredag, pædagogiske dage
med fokus på legepladsen, nedsat et legepladsudvalg samt gennemført to projektforløb med hen-
holdsvis fokus på børns lege og legeformer og personalets rolle og funktion på legepladsen.

Vores erfaringer og resultater med disse initiativer og aktiviteter er mere eller mindre beskrevet i de
foregående kapitler. I det følgende vil vi give en mere samlet vurdering af projektets erfaringer og re-
sultater set i forhold til at forbedre den pædagogiske kvalitet på legepladsen.

Tid og ressourcer
Hvis man vil styrke den pædagogiske kvalitet på legepladsen er det vores erfaring, at man, som vi har
gjort, må afsætte tid og ressourcer af til at se meget indgående på sin legeplads. Både i forhold til ud-
formning og indretning og i forhold til det daglige liv på legepladsen. En anden erfaring er, at det har
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haft stor betydning for os er, at vi har haft eksterne fagpersoner ind over. Personer der har inspireret
os til nye aktiviteter og givet medarbejdernes nye kompetencer på legepladsen, samt medvirket i af-
vikling og opsamling af projektets problemstillinger, fokusområder og erfaringer. 

Børns lege og legeformer
Ser vi på selve legepladsens udformning og indretning har projektet vist, at det er nødvendigt at gen-
nemgå legepladsen helt ned til mindste detalje for at få et overblik over, om legepladsen indeholder
rum og steder til alle børnenes forskellige lege og legeformer. Vi måtte konstatere, at vores legeplads
havde for få rum til børnenes konstruktions- og rolleleg. Det betød, at vi undervejs i projektet etable-
rede nogle nye  legerum, som kunne afhjælpe denne problemstilling. Den detaljerede gennemgang
af legepladsen betød også, at vi blev opmærksomme på vores cykler, som havde en alt for domine-
rende rolle på legepladsen. Vi har efterfølgende udarbejdet en cykelpolitik, som har haft den betyd-
ning og kvalitet, at der er langt mere ro og tryghed og plads til flere alsidige udfoldelsesmuligheder.

Fordybelse
En anden problemstilling vi blev opmærksomme på undervejs i projektet var, at vi havde for få steder,
hvor der kunne foregå pædagogiske aktiviteter af høj kvalitet. Steder hvor nærvær og relationer mel-
lem børnene og medarbejderne kunne folde sig ud. Hvor fordybelse, koncentration og læring havde
gode vilkår. Her var vores indretning og udformning af legepladsen mangelfuld. Det fik vi ændret på,
og efterfølgende har vores erfaringer været, at det har skabt langt mere pædagogisk kvalitet på lege-
pladsen i forhold til at skabe flere situationer med nærvær og relationer mellem børn og personale.

Kompetenceudvikling
Udvikling af medarbejdernes kompetencer på legepladsen var en del af projektets formål. Det blev
modtaget meget positivt af vores medarbejdere og har givet et løft i forhold til kvaliteten af de pæ-
dagogiske aktiviteter på legepladsen. Både i forhold til en større alsidighed i aktiviteterne og i forhold
til en langt bedre organisering og strukturering af de pædagogiske aktiviteter. Her er vores erfaringer,
at det ofte højner kvaliteten af det pædagogiske arbejde at arbejde med mindre børnegrupper.
Endvidere har det haft stor betydning, at en række praktiske forhold er blevet forbedret, som gør det
lettere og mere overskueligt at sætte pædagogiske aktiviteter i gang. 
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Inddragelse af medarbejdere
For at styrke den pædagogiske kvalitet på legepladsen var vi fra projektstart klar over, at hvis dette
skulle lykkes, var det meget vigtigt, at alle medarbejdere blev inddraget og involveret i projektet. Det
er sket ved afholdelse af pædagogiske dage, personalemøder, kompetenceudvikling samt etablering
af et legepladsudvalg med ledelsen og en repræsentant fra de enkelte børnegrupper. Denne inddra-
gelse og involvering har blandt andet haft den effekt, at legepladsen som pædagogisk rum nu helt
naturligt indgår i den pædagogiske planlægning i forhold til udarbejdelse af uge-, måneds- og års-
planer.

Inspiration og anbefalinger
Et af projektets formål var, udover at gennemføre et pædagogisk udviklingsprojekt om pædagogisk
kvalitet på legepladsen, at beskrive vores erfaringer og resultater til inspiration for andre institutioner
i Gentofte Kommune. Vi håber med denne rapport at opfylde dette formål og vil afslutningsvis på
baggrund af vores projekt – i kort form – præsentere en række anbefalinger til de institutioner, som
ønsker at skabe mere pædagogisk kvalitet på deres legeplads.
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Anbefalinger til udvikling af pædagogisk kvalitet på legepladsen
 
På baggrund af vores pædagogiske udviklingsprojekt for udvikling af den pædagogiske  
kvali tet på legepladsen vil vi anbefale, at man:

l afsætter tid og ressourcer med fokus på legepladsen

l inddrager og involverer medarbejderne

l inddrager eksterne fagpersoner

l skaber sig et overblik over legepladsens udformning og indretning  

l vurderer legepladsen i forhold til rum og steder for børns lege og legeformer

l vurderer legepladsen i forhold til rum og steder for pædagogiske aktiviteter

l sætter fokus på medarbejdernes rolle og funktion på legepladsen

l styrker medarbejdernes kompetencer på legepladsen

l opstiller mål for det pædagogiske arbejde på legepladsen

l inddrager legepladsen i den pædagogiske planlægning
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BILAG 1 

Proces- og projektplan 2015

6. maj Personalemøde
– præsentation af forslag til projektplan
– info vedr. udepædagogiske aktiviteter (kompetenceudvikling)
– forslag til udformning og indretning
– forslag til fokusområder vedr. pædagogik på legepladsen

11. og 12. maj Udepædagogiske aktiviteter på legepladsen (1)
v/ Ingelise Jespersen, naturpædagog
– kompetenceudvikling (1)

30. maj Arbejdslørdag med personale og forældre
– udførelse af konkrete forslag til udformning og indretning

1. juni Blomstens dag
– børn, personale og bedsteforældre

22. juni Legepladsudvalgsmøde

18. maj – 15. august 1. forløb: Pædagogik på legepladsen – fokusområder
– personalets rolle og funktion på legepladsen 
– spontane aktiviteter på legepladsen 
– pædagogiske aktiviteter på legepladsen
– regler, normer og værdier på legepladsen
– cykler på legepladsen
– indretning og brug af nye rum på legepladsen
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11. august Udepædagogiske aktiviteter på legepladsen (2)
v/ Ingelise Jespersen, naturpædagog
– interview med personale
– kompetenceudvikling (2)

24. august Legepladsudvalgsmøde 

31. august Personalemøde 
– opsamling af 1. forløb samt planlægning af 2. forløb

15. sept. – 31. november 2. forløb: Pædagogik på legepladsen - fokusområder
– planlagte aktiviteter med fokus på ild, vand, jord og luft
– inkluderende fællesskaber på legepladsen

19. november Opsamling af 2. projektforløb
– interview med personale 

7. december Legepladsudvalgsmøde
– drøftelse af projektrapport

1. - 30. december Evaluering og rapportskrivning
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BILAG 2

Regler, normer og værdier på legepladsen 

Frem for at fokusere på regler for, hvad vi skal og ikke skal, og hvad børnene må og ikke må,
har vi udarbejdet en form for guide, der har fokus på de normer og værdier, vi ønsker skal præ-
ge vores legeplads.

På legepladsen vil vi gerne opleve børn der:
– er nysgerrige og undersøgende 
– har lyst til at eksperimentere 
– har lyst til at udfordre sig selv
– har gang i mange forskellige lege
– giver plads til hinanden
– hjælper hinanden

På legepladsen vil vi gerne opleve medarbejdere der:
– er aktive og tager initiativ
– er nærværende og tilgængelige
– kan undre sig sammen med børnene
– er opmærksomme på børn, der har brug for hjælp og støtte 
– tager ansvar
– skaber god stemning og atmosfære
– kan fordele rollerne og opgaverne mellem sig

Sikkerhed og ansvar på legepladsen
– ledelsen har det overordnede ansvar for sikkerheden på legepladsen
– ledelsen har udarbejdet et notat: Om sikkerhed på legepladsen
– medarbejderne skal informeres om notatet og følge anvisningerne
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BILAG 3

Galaksens cykelpolitik

For at cyklerne ikke skal få en for dominerende rolle på legepladsen og dermed skabe utryg-
hed og forhindre andre lege og legeformer på legepladsen, har vi valgt at udforme en cykel -
politik.  

I princippet har vi to legepladser (en stor og en lille), en på hver side af bygningen. For at skabe mere
ro og tryghed og færre konflikter på den store legeplads, har vi besluttet, at de store børn kun må cyk-
le på den lille legeplads, mens de små børn gerne må cykle på den store legeplads. 

På den lille legeplads må de store børn kun køre på de trehjulede cykler og uden cykelhjelm. 

Lige udenfor vores institution findes et velegnet udeområde, hvor de store børn gerne må cykle, når
der er en medarbejder med. Børnene må køre på institutionens eller deres egne tohjulede cykler,
mooncars mv. Børnene skal have cykelhjelm på. 

De børn, der ankommer til institutionen på egen cykel, parkerer den på den dertil indrettede cykel-
parkering på den lille legeplads.

Nogle dage har vi cykelfrie dage, hvor der hverken bliver cyklet på den store eller den lille legeplads.

Cyklerne skal inden institutionen lukker låses inde i skuret på henholdsvis den lille og den store lege-
plads. 

Vores cykelpolitik tages om til drøftelse og eventuelt revision på vores personalemøder mindst én
gang om året.
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BILAG 4

Børns leg og legeformer

Genstandsrettet leg (parallelleg)
– undersøge genstandes funktion og former
– manipulere, bygge
– kaste med ting & sager
– sidde eller stå ved siden af og inspirere hinanden

Bevægelsesleg
– kropslige aktiviteter både alene og sammen med andre
– de naturlige bevægelser: krybe, kravle, gå, løbe, hoppe, svinge mv.

Rolleleg (fantasileg)
– efterligner de voksne (far, mor og børn, købmandsbutik mv.)
– vilde lege – gerne med høj lyd
– længere legeforløb 
– rollefordeling

Konstruktionsleg
– bygge, skabe, konstruere med fleksible materialer 

Regellege
– sanglege, traditionsbundne lege, fodbold mv. 
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BILAG 5

Udepædagogiske dage – et kompendium

Efter afholdelse af vores udepædagogiske dage udarbejdede vores naturpædagog et kompen-
dium med de aktiviteter, vi havde gennemført. Det fungerer nu som idékatalog for personalet. 

Bål
I skal have tørt birkebrænde og grene i forskellig størrelse parat. Bålet bygges op i lag på kryds og
tværs. Lagene bliver gradvist lagt med tyndere stykker brænde/grene.
Læg først et gulv af brænde. Læg den flækkede side opad. Dermed er underlaget til bålet tørt. 
Byg derefter bålet op ovenpå.
I det 2. lag placeres de tykke stykker brænde. De lægges ved siden af hinanden med lidt mellemrum
på tværs af det første lag.
I det 3. lag placeres de lidt tyndere stykker brænde. Brændet lægges på tværs af det underliggende
lag med lidt mellemrum.
I det 4. lag placeres de lidt tyndere stykker brænde/grene. Ligeledes placeres det på tværs af
det  underliggende lag.
Det 5. lag er tynde grene/kviste.
Ovenpå alt dette bygges et minibål med indholdet fra bålposen og bålet tændes. Plej bålet.
Sikkerhed: I skal have en vandkande og et brandtæppe ved bålet. Klar aftale mellem de voks-
ne for hvem, der er ansvarlig for bålet, og hvem der er ansvarlig for børnene. En god idé er
at have et par bålhandsker på og en skovl, som I kan bruge til bålet. 

Bålposen
I bålposen er der tørt materiale til optænding af bål. Børnene er løbende med til at indsamle
materiale, som tørres inden det lægges i posen. 
Indhold: mos, birkebark, grankvas, hø, halm, træspåner, bålbomber og tændstikker.
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Bålbomber 
Bruges til optænding. Stofstrimler af gamle lagner. 10 cm bredt og cirka 1 meter langt rulles om en
kæp. Stearinstumper smeltes i en gryde over bålet. Gryden tages af bålet. Barnet ruller en del af la-
genstrimlen af pinden, og dypper den i stearinen af flere gange. Stearinen drypper af og køler lidt ned
inden den rulles sammen. Ved optænding af bål river man strimler af rullen, og det anvendes sam-
men med det øvrige indhold fra bålposen.

Trækølle
Er god som hjælp til at flække brænde.
Materialer: frisk træ, økse, kniv og sav.
Trækøllens størrelse til voksne er 25-30 cm fra håndtag til hoved. Til børn noget mindre og håndtaget
smallere.
I en afstand af 10-14 cm fra den ene ende saves et vinkelret spor hele vejen rundt. Dybden skal være
cirka en tredjedel af tykkelsen. Det overskydende træ kløves væk ved hjælp af økse og kølle (eller træ-
stykke). Håndtaget snittes glat og barken på køllehovedet fjernes. Køllen har bedst af at tørre 1-2 uger
før den bruges, ellers kan den flække.

At flække brænde med økse og kølle
Materialer: Brænde (gerne birkebrænde som er
nemt at flække). Huggeblok. Økse og kølle. 
Den voksne vælger et stykke tørt brænde uden
knaster og med lige årer. Den voksne bruger
køllen til at fastgøre øksen i træet.
En voksen holder derefter øksen med begge
hænder. Et andet barn slår køllen mod øksens
hoved. Sørg for at have en klar aftale om, hvor-
når man må begynde at hugge, og hvornår og
hvem der gør det.
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Tegnekul
Flæk brænde til pinde og hug dem over i længder af 8-10 cm. Bank 3-4 huller i låg og bund af en ka-
gedåse. Læg pindene i dåsen. Stil den ind på gløderne og dæk dåsen med gløder. Lad den stå i glø-
derne i cirka 1½ time. Etabler eventuelt et bål ved siden af, så I kan lægge friske gløder på, hvis der er
behov. Dåsen tages ud, køler af og så er der tegnekul til alle.

Lerperler
Materialer: Rødler eller blåler, grillpinde, kagedåse, ståltråd, halm og/eller tørre blade samt lædersnor.
Perlerne trilles og trækkes på grillpinde. Man kan dekorere perlerne med spidsen af grillpinden. Når
de er delvis tørre, kan man glitte perlerne med bagsiden af en våd teske for at gøre perlerne glatte.
Perlerne skal være helt tørre inden de brændes, ellers flækker de. 
Børnene kan eventuelt trække deres egen perler på ståltråd som bindes sammen inden de brændes.
Det gør det en del lettere at finde de perler, man selv har lavet efter brændingen
Læg de tørrede perler i kagedåsen sammen med tørre blade eller halm og stil dem ved siden af bålet
en halv times tid, så de langsomt varmer op. Placer derefter kagedåsen på gløderne i bålet og dæk
den med gløder. Lad den stå i gløderne i cirka 2-2½ time. I kan have et bål ved siden af, så i kan lægge
friske gløder på og omkring kagedåsen. 
Tag dåsen ud og lad den køle af inden den åbnes.
Lav eventuelt også mønter af ler til skattekisten eller lav brikker til et kryds og bolle spil.

Hyldeperler 
Materialer: Friske hyldegrene, grensaks, skruer 8-10 cm lange. Lædersnor eller anden snor til at trække
perlerne på.
Klip grenen over i længder af 2 cm. Børnene udhuler derefter den bløde del af grenen. Hold perlen
imellem pege og tommelfinger, så man ikke kommer til at stikke skruen ind i håndfladen. Børnene
kan afbarke perlen med neglene, så perlen bliver grøn eller hvid alt efter, hvor meget bark de piller
af. Træk perlerne på snor og kombiner eventuelt med lerperlerne. 
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Navneskilte af grantræ
Materialer: Et gammelt tørt juletræ, sav, sandpapir, træbor str. 4. eventuelt glødeskriver samt linolie.
Sav skiver af stammen på cirka 1-1 ½ cm. Lad børnene slibe skiven på et stykke sandpapir til de er blø-
de og behagelige at røre ved. Bor et hul til en snor. Tegn eller brænd navn på inden den pensles med
linolie.

Grydebrød
Materialer: gammel støbejernsgryde og låg, bagepapir, sand og dej.
Læg 1-1½ cm sand i bund og op langs siderne. Læg to lag bagepapir i gryden. Form dejen som rundt
lidt fladt brød. Læg det i gryden på bagepapiret og læg et stykke bagepapir over dejen. Pak papiret
ind under låget. Stil gryden ind oven på gløderne og læg gløder på låget. I skal have et bål ved siden
af, så I kan forsyne gryden med friske gløder. Bages cirka 45 min.

Vikingekiks
Materialer: 2 dl. grahamsmel, 1 dl. sesamfrø, 2-3 skefulde honning og vand. Blandes. Børnene triller en
lille kugle, højst som et kirsebær. Presser den meget flad og lægger den på panden. Lad der dannes
lidt skorpe inden kiksen vendes med en spatel.

Fladbrød
Materialer: brøddej eventuelt med hakkede brændenælder eller skvalderkål i, ekstra mel, lille kage -
rulle, eventuelt olie.
Børnene får en lille bolle, som de ruller med en lille kagerulle eller presser flade i hænderne. Lægges
på panden med lidt olie vendes med en brødspatel når der er skorpe. Fladbrød er at fortrække frem
for snobrød. Processen er hurtigere og resultatet bedre.
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Lerkomfur
Materialer: 1½ rulle rødler, ståltråd. halm, savspåner eller sand, lille økse, huggeblok, presenning, bra-
depande, lille gren. 
Bred presenningen ud og arbejd oven på denne. 
Leret skæres i skiver og æltes sammen med små stykker halm af en cm i længden. En nemmere og
mere sikker måde er at bruge savspåner eller sand. 
Bruger man halm, hugges den ved, at man folder halmen i en tot, som man holder med den ene
hånd. Hold fingrene nede på siden af huggeblokken så ingen fingre er oven på huggeblokken. Brug
en lille økse. Børnene kan eventuelt lægge halmen oven på huggeblokken og bare hugge flere gange
oven på halmen. Halmen vil falde ned på presenningen. Når man er færdig med at hugge samles de
små halmstykker og æltes i leret.
Leret skal æltes sammen med cirka en femtedel halm, savspåner eller grus for at styrke materialet.
Tril pølser af to cm tykkelse. Byg oven op med pølseteknik på bradepanden. Dvs. at du trækker lagene
sammen med tommeltotten både indvendigt og udvendigt på ovnen, så lerpølserne ligesom hæn-
ger sammen. Lav ovnen cirkelformet med en port til at fyre op i. Når porten er cirka 15 cm høj, lægges
en gren hen over indfyringshullet. Grenen pakkes ind i ler. Dette for at gøre hullet stærkere. Byg der-
efter videre. Lad ovnen snævre ind. Der skal kunne stå en lille bålpande oven på blusset. Cirka 15 cm
i diameter. Ovnene skal være cirka 25-30 cm høje. 
På øverste lag fastgør du 3 kugler, som er 4 cm høje, og som panden skal stå på. Hermed kommer der
træk i komfuret. Komfuret kan bygges over flere dage. Bare man pakker det ind i en plasticsæk, når
man ikke arbejder på det. Komfuret kan dekoreres med maling, glimmer, strandskaller eller man kan
ridse mønstre i det.
Det er bedst at lade komfuret tørre inden optænding. Ved optænding tænder man et lille bål ved si-
den af. Flytter lidt brænde ind i komfuret, og børnene lægger derefter grene ind i fyringshullet.
Revner komfuret kan man lappe det med ler opblødt i vand.
Lerkomfuret kan tages frem, når man skal bruge det. Det er en sikker form for bål, som også de yngste
børn kan være omkring, da bålet er pakket ind.
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At snitte
Materialer: friske grene, pil eller el er velegnet, snitteknive for eksempel Rådvads kartoffelskrælleknive. 
Afbarkning af grene er tit et hit. Grenene kan bindes sammen til et piskeris eller en tykkere gren kan
bruges til kagerulle, som man kan rulle fladbrød med. Eller man kan bare lege med grenen og være
stolt af den.
Sikkerhed og regler: Sid ned, når I snitter. Hold afstand til andre og lad også de omkringsiddende hol-
de afstand. Snit væk fra dig selv. Pas specielt på lårene, og den hånd der holder grenen. Hold kniven
ved grenen. Brug ikke hånden til at pege eller andet med – kun til at snitte med!! Hold kniven i ske-
den, når den ikke bruges. Også når du giver den til andre.
Den voksne afgør, hvor mange børn der skal være med i snitteaktiviteten. Den voksne er ansvarlig for,
at børnene overholder sikkerhedsreglerne, og at der er en førstehjælpskasse i nærheden!

Zoologisk have
Materialer: grene til at omkranse Zoo. Syltetøjsglas, skeer mv. Forstørrelsesglas. Byg en mini-Zoo op
med flere rum. Afgræns den med grene og plant med små træer, læg sten osv. Børn og voksne går ud
og finder dyr til mini-Zoo. Vender derefter tilbage og sætter dyrene fri i Zoo. 

Male med vand
Materialer: billige malepensler, spande og
vand.
Børnene fylder vand i en spand og maler på
legeredskaber, rækværk eller bygninger. Fej
eventuelt et areal på fliserne som børnene
kan tegne på. Det er også en sjov måde at
øve sig på at skrive bogstaver for de større
børn. Aktiviteten er forunderlig, fordi det
man har tegnet forsvinder, og dermed er te-
maet  også natur og naturfænomener.
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Huler
Materialer: gamle lagner/dynebetræk eller billige grønne presenninger samt snor og sten.
Find egnede steder til hulen på legepladsen. I skal kunne binde lagnets hjørner fast i en gren, et ræk-
værk eller lignende. Læg en sten i lagnets hjørne og bind snoren rundt om stenen. Bind den anden
ende af snoren fast i grenen.
En hule er altid et hit. Et rum hvor man kan være for sig selv, lege sammen med kammeraterne.
Hulerne skaber samtidig forandring på legepladsen og emmer af fantasi og kreativitet. Hvis børnene
et par gange oplever, at I laver huler vil de komme og bede om hjælp til at opføre huler på steder, de
selv har valgt. Find dukker, klodser eller lignende som børnene kan tage med i hulerne. Måske kunne
de spise en gulerod/frugt i hulen.

Ringspil
Materialer: Friske grene eventuelt gaffelgrene, kraftig snor, kniv og økse.
Snit eventuelt et mønster øverst på grenene, som fortæller, hvor mange point det giver at ramme
den. Spids den tykke ende af grenen med en økse. Pres pindene i jorden. Ringene laves af noget
tungt tov, der kan bindes sammen med et råbåndsknob eller tapes sammen med gaffatape. Lav en
linje som man skal stå bag ved, når man kaster.

Knager
Materialer: Friske grene, gaffelgrene der ligner en knagerække. 
Afbark grenen med en kniv eller med fingrene. Bruges en kniv, så husk at grenen skal være så lang, at
barnet har et håndtag at holde ved, imens der snittes. Den side af knagen, der skal hænge ind mod
væggen snittes flad. Afkort grenen og rund enderne af med en kniv. Bor to huller. Lad grenen tørre
og slib den, når den er tør. Knagen kan smøres med linolie eller kan males. Den kan bores fast, hvor
der er behov for en knage. Måske i jeres nye udeværksted.
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Blyanter 
Materialer: Grensaks, kniv, små bor, pilegrene, bly og fjer. Blyet købes i forretninger, som sælger teg-
neudstyr.
Friske pilegrene klippes i cirka 10-15 cm lange stykker. Grenen dekoreres ved at snitte et mønster i
grenen eller ved at afbarke grenen med neglene. Med et lille bor laves et hul i marven af grenen i beg-
ge ender cirka 2 cm dybt. Knæk et stykke bly af også på 2 cm. Pres blyet ind i hullet, først med finger-
ne og derefter ned mod en bordplade for ikke at knække blyet. I toppen af blyanten stikkes nogle fjer
i. Blyanten skal tørre i et par dage inden blyet sidder fast og man kan spidse blyanten.

Indsamling af materialer
Børn elsker at systematisere og flytte ting rundt på legepladsen. Derfor er det altid godt at indsamle
nogle naturmaterialer, når man er på tur. Det giver variation og nye legemuligheder. Eksempelvis gre-
ne, kogler, kastanjer, sten, muslingeskaller mv. 
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BILAG 6

Oversigtsplan over legepladsen




