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INDLEDNING  
 
Legepladsen indtager en helt særlig rolle i realiseringen af Odense Kommunes Børn- og Ungepoli-
tik. Legepladsen er en uundværlig ramme for aktiviteter, der medvirker til udvikling af børns mo-
torik, selvværd og identitetsfølelse gennem udfordringer og selvvirksomhed. Samtidig er legeplad-
sen arena for udvikling af nye legekulturer. Derfor spiller legepladsen og uderummet i det hele 
taget en central rolle i forhold til udmøntningen af Odense Kommunes strategier omkring sund 
livsstil, børn, mad og bevægelse. 
 
Legepladsen og uderummet på skoler, fritidsinstitutioner og daginstitutioner, hvor børnene tilbrin-
ger en vigtig tid af deres liv, bør give særlig, gode muligheder for sansning, oplevelse og kropslig 
udfoldelse. En stigende grad af pædagogisk forskning beskæftiger sig da også med børns leg og 
læring ude ud fra perspektiver som sundhed, socialisering og mere fagspecifik læring. En udvikling 
der understøttes politisk gennem nationale og kommunale fagmål og læreplaner. Derfor skal lege-
plader og uderum  - udover at give plads til børnenes fantasi og frie leg – også indeholde gode 
muligheder for læring. 
 
 
I 2007 besluttede Odense kommune at afsætte 56 mil. kr til udvikling og renovering af legeplad-
ser i daginstitutioner og skoler. I forbindelse med denne udvikling af ’Fremtidens legepladser’ blev 
der nedsat en Tænketank, afholdt inspirationsmøder for daginstitutioner og skoler, afholdt en kon-
ference om fremtidens legepladser samt afsat økonomiske midler til en legepladspulje til udvikling 
og renovering af legepladser på daginstitutioner og skoler. 
 
Endvidere blev det besluttet at give økonomisk støtte til udvikling af to pilotlegepladser på hen-
holdsvis en daginstitution og en skole. Nærværende rapport indeholde en beskrivelse af de to pi-
lotlegepladser, deres mål, indhold og udformning samt den efterfølgende evaluering. 
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Kriterier for udvælgelse af pilotlegepladser 
For udvælgelse af i daginstitution var kriterierne flg.: 

• at være en integreret vuggestue og børnehave, dvs. være spændende og udfordrende for 
børn i aldersgruppen 0-6 år.  

• at institutionen skal udvikle legepladsen med udgangspunkt i Tænketankens ideer og for-
slag til fremtiden legepladser (mangfoldighed, foranderlighed, bevægelse, leg, læring og 
udformning).  

• at institutionen er nedslidt og håbløs på den måde, at hvis det kan lade sig gøre her, så 
kan det lade sig gøre alle steder. 

• at den skal ligge i centrum, gerne tæt på offentlige transportmuligheder, så det er let for 
alle, at komme der til.  

• at institutionen skal have et personale, som var villige til at lægge sit stykke pædagogisk 
arbejde i at udvikle ideerne og kunne formulere dem til andre, herunder andre pædagoger, 
lærere og interessenter fra andre kommuner. 

 
For udvælgelse af skole var kriterierne flg.: 

• at det skulle være en byskole.  
• at den skulle være centralt placeret og dermed give mulighed for lokalområdets brug af 

området. 
• at der skulle være så lidt plads, at det ville stille store krav til indretningen.  
• at skolen ville indgå positivt i processen med at lave uderummet. 
• at skolen ikke havde noget til leg og læring på udearealerne. 

 
Udvælgelsen af pilotlegepladser blev legepladsen på Ønskeøen og skolegården på Vestre Skole.  
   
Gennem tilblivelsen, samt nærværende præsentation og evaluering af pilotlegepladserne på Ve-
stre skole og Ønskeøen, udarbejdet af kultursociolog Benny Schytte, håber vi at kunne inspirere til 
samarbejde og udvikling af gode legepladser og udeområder i Odense Kommune. 
 
 
 
Agnete Kramme, pædagogisk konsulent  & Kim K. Melsen, skolekonsulent. 
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1. ØNSKEØEN 
 
 
1.1 Om Ønskeøen  
 
 
Ønskeøen, tidligere Korsløkke børnehave og vuggestue, er en kommunal institution, 
som blev bygget i 1949. Institutionen ligger på Schacksgade i Odense Centrum. 
  Institutionen var i 2006/2007 igennem en total renovering og ombygning indendørs. I 
februar 2008 åbnede institutionen med sit nye navn Ønskeøen. Der er 15 ansatte, en 
daglig leder, 8 pædagoger, 5 pædagogmedhjælpere, 1 studerende og 1 i flexjob.  
  Børnegruppen består af  2 vuggestuegrupper med 15 børn i hver samt 2 børnehave-
grupper med 20 børn i hver, i alt 70 børn. Førskolebørnene dvs. de ældste børnehave-
børn, 20 i alt, er i en udflyttergruppe, der holder til i Hestehaven sammen med de stør-
ste børn fra Skattekisten og Sct. Georgshjemmet. 
    I marts 2007 blev Ønskeøen udvalgt som pilotlegeplads i forbindelse med projekt 
’Fremtidens legeplads’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

 



Legepladsen før projektstart 
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1.2  Mål, indhold og proces for den nye legeplads 
 
 
 
Mål 
At etablere et anerkendende læringsrum for både børn og voksne, der skal understøtte 
de pædagogiske lærerplaner samt at den pædagogiske praksis udfordres og udvikles i 
forhold til uderummets muligheder samt børnenes udviklingsfelter. Uderummet skal 
være en sansemotorisk oplevelse for de børn og voksne der skal benyttes og udforske 
området. Endvidere er det målet, at det pædagogiske uderum skal tage afsæt i tænke-
tankens principper om mangfoldighed, foranderlighed, bevægelse, leg, læring og ud-
formning.  
   Pilotprojektets mål er at gøre op med nutidens uderum, der ofte er en afspejling af 
vores forbrugskultur. De fleste uderum til børn er indrettet som forbrugs- og under-
holdningssteder, hvor andre på forhånd har bestemt indholdet i børns aktiviteter. 
 
 
Indhold 
Det pædagogiske uderum skal udformes med udgangspunkt i sansemotoriske og intel-
lektuelle, sproglig og følelsesmæssige udfordringer samt kunne understøtte og udfordre 
den formelle og uformelle læring via de pædagogiske lærerplaner samt spontane aktivi-
teter, lege og samvær. 
   Uderummet skal kendetegnes ved: fleksibilitet, mangfoldighed, æstetik, farver, duft 
og smagsoplevelser, mulighed for forundring, fordybelse, udfordringer af krop og sjæl. 
   Pilotprojektets udemiljø tager udgangspunkt i, at børn selv skal skabe indhold i deres 
aktiviteter, og dermed blive i stand til at skabe og tage ansvar for deres eget liv. 
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Konkrete forslag og ideer til legepladsen 
 
Naturværksted 
Kunstværksted 
Eventyr/teaterværksteder 
Boplads 
Skulptørplads 
Bålplads mv. 
 
Et praktisk forundringsrum  
- praktiske forsøg 
- naturen det bærende element 
- udekøkken 
- væksthus 
- krybbeskur 
- ovn 
 
Pagodeområdet: 
- høj, sti, sandkasse/sandhave, bjerg, hegn, landsby, mur, vandløb  
 
Runddelen
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Tegning: Sommer Larsen 

 
- eksisterende jordhøj udbygges 
- klippehule ind i jordhøjen 
- sejloverdækning af borde og bænke ved bålsted 
- Skur til værkstedsvogne, cykler mv. 
- festplads med overdækning, flag mv. 
 
De eventyrlige lykkedragers rum 
- skal snige sig ind alle vegne i projektet. Det skal afspejle sig  
   i legehuse, pagoder mv. 
 
 
 

Tegning: Sommer Larsen 

 



Processen 
 
Ønskeøen blev udvalgt som pilotlegeplads, da det levede op til de kriterier der var lagt 
for at kunne blive udpeget til pilotprojekt . En gammel, slidt og utidssvarende instituti-
on, beliggende i centrum samt i boligområde hvor de "lokale" brugte legepladsen som 
en del af deres aktiviteter. Børnehuset stod overfor en gennemgribende renovering, en 
ny ledelse, nye medarbejdere. 
   Medarbejderne i børnehuset blev præsenteret for projektideen, og der blev nedsat en 
arbejdsgruppe bestående af et par medarbejdere fra både børnehave og vuggestue 
samt institutionsleder og daglig pædagogisk leder. Medarbejderne fik til opgave at for-
mulere tanker og visioner for legepladsen set ud fra barnets perspektiv- og læreplans-
temaer og æstetik og sammen med en temadag om ’det pædagogiske uderum’ med 
konsulent Henrik Villsbøl blev en række ønsker, formål og indhold for legepladsen for-
muleret.  
   Efterfølgende  blev der afholdt projektmøder med scenograferne Jane og Torben 
Sommer Larsen, Henrik Villsbøl samt institutionens leder som ud fra de forskellige øn-
sker og forslag tegnede projektet.  
   Hele legepladsen blev opdelt i 3 rum, og der blev udpeget projektansvarlige for hvert 
område. Legepladsen er blevet renoveret af Bygningsrenoveringen i Odense, Sommer 
Larsen og Pavillon Danmark. blev Legepladsen indviet d. 20 juni 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marts 2007 
Projektstart 
 
Maj 2007 
Temadag om børns uderum 
Mål- og indholdsbeskrivelse 
Forslag og ideer til legepladsen 
 
Juni 
Udarbejdelse af projektforslag 
Projektforslag i udbud 
 
August 2007 
Entreprenør udvælges 
 
Marts 2008 
Arbejdet igangsættes 
 
Juni 2008 
Legepladsen blev indviet 20. juni 2008 
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1.3  Den nye legeplads 
 
Oversigt over nye tiltag 
 
Indgangsparti 
 
Udvidelse af legepladsen 
Udekøkken 
Væksthus 
Højbede 
Ovn 
 
Træskulptur 
Gynge 
Stor bakke: mere jord, nye legeredskaber og vandleg 
Lille bakke: mere jord og vandleg 
Legehuse 
Ny rutschebane 
Sandkasse ved vuggestueområde 
Duftplanter (roser og lavendler)  
 
Teaterplads – stolper/solsejl 
Bålplads og solsejl. 
Udeværksted 
Jordvold: mere jord mv.
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2. VESTRE SKOLE  
 
2.1  Om Vestre Skole 
Vestre Skole er en gammel byskole opført i 1896. Skolen ligger på Roersvej i Odense 
Vest og er 2-sporet skole op til 9. klasse. Den  har i dag ca. 350 elever og 30 lærere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skolen har 2 Obsklasser med 6 børn i hver gruppe. Skolens SFO 
pædagogiske personale består af 10 medarbejdere. Skolen
forskellige nationaliteter, og eleverne kommer fra alle sociale grupper. 
   I 2005 startede en større renovering af skolen. I 
skolen blandt andet fået et nyt læringscenter og en 
ringsperioden blev Vestre Skole i 2007 udvalgt som pilotlegeplads i forbindelse med 
projekt ’Fremtidens legeplads’.  
 
 
 
 
  
 
 
 

har 130 børn og det 
s elever består af mange 

forbindelse med renoveringen har 
ny gymnastiksal. Under renove-
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Skolegården før projektstart 
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2.2  Mål, indhold og proces for den nye skolegård 
 
 
 
Mål 
Vestre Skole ønsker at forbedre børnenes trivsel og sundhed, hvor skolens udemiljø 
skal spille en central rolle. Skolens mål er, at udemiljøet skal skabe rum for samarbej-
de, fantasi, forundring, oplevelse, læring, kreativitet og afstresning samt udgøre et fri-
rum og et læringsrum, som er tilpasset skolens forskellige aldersgrupper, specialklasser 
og køn. 
   Skolens udemiljø skal indgå som en naturlig del af skolens pædagogiske arbejde og 
skal i dagligdagen inspirere til leg, fysisk aktivitet, læring og et godt udeliv. Udemiljøet 
skal fremstå æstetisk og funktionelt samt indeholde og tilbyde udfordringer for skolens 
elever i skoletiden såvel som i SFO-tiden. 
   Det er endvidere skolens mål, at skolens udemiljø skal være et tilbud til lokalområ-
dets beboere.    
   Skolens målsætning for udemiljøet tager afsæt i det idégrundlag, som er udarbejdet i 
forbindelse med Odense Kommunes planer for fremtidens legepladser. 
 
Indhold 
For at realisere skolens målsætning er intentionen at etablere en række forskellige le-
ge- og læringsmiljøer. Med udgangspunkt i idégrundlaget for ’fremtidens legepladser’ 
har vi på baggrund af forslag fra personale og skolens elever følgende ideer og tanker 
om indholdet til det fremtidige udemiljø: 
 
Mangfoldighed 
Vi ønsker at indrette udemiljøet med mange forskellige rum. Her skal etableres hjørner 
og kroge med borde og bænke, hvor man kan finde steder til ro og stille lege, og sam-
tidig skal der være større rum med plads til boldspil, køre på cykel, vilde lege o. lign. 
 
Foranderlighed 
Vi ønsker mulighed for at eleverne kan bruge den frie fantasi mange steder. Vi ønsker 
en varieret legeplads med mange forskellige muligheder. Vi vil også gerne give mulig-
hed for brug af vand på forskellige måder. 
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Bevægelse  
Der skal opstilles legeredskaber og indrettes legeområder, hvor det er muligt at kravle, 
klatre, kaste, rulle, svinge, gynge, slå, gribe, fange, løbe, springe, danse og spille bold. 
 
Leg  
Udemiljøet skal give mulighed for at forskellige legeformer kan udfoldes på samme tid 
af forskellige aldersgrupper.  
 
Læring 
Der skal etableres forskellige læringsmiljøer. Vi ønsker at etablere et udekøkken, som 
kan benyttes i fag som hjemkundskab, natur og teknik, sløjd m.m. samt af SFO’en. 
Derudover skal udemiljøet give muligheder for at inddrage idræt og motorik. Endvidere 
skal der etableres hyggekroge, hvor man kan sidde og læse, skrive og regne i godt 
vejr. 
 
Udformning  
Samspillet mellem de enkelte lege- og læringsmiljøer og de eksisterende omgivelser 
skal være afgørende for vores udformning af udemiljøet fx skolens store træer. Hele 
projektet vil bære præg af, at det er en byskole.  
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Konkrete forslag og ideer til skolegården  
 
Indgangsparti, herunder cykelparkering 
Boldbane/bandebane evt. med siddepladser 
Basketballbane – evt. basketballkurv på halvtag ved gymnastiksalen 
Rundboldbane 
Giraf- eller fugleredegynge 
Hoppepude 
Bordtennisbord 
Plads til at løbe på rulleskøjter og køre med mooncar 
Balanceområde 
Elektronisk måling af længdespring, højdespring mv.  
Præcisionskast og spark 
60 meterbane 
Overdækket udeværksted med bålhus og køkken 
Vand i en eller anden form: vandpost mv. 
Sandkasse 
Forundringsbane  
Opstregning af hinkeruder, spil, mooncarbane mv. 
Solur 
Bænke omkring træerne 
Huller i jorden til eks. parasoller, net, hængekøjer m.m. 
Amfiscene 
Hyggekroge – også som læringsrum 
Kasser til bolde og andre legetøjsrekvisitter 
Belysning – vigtigt med god belysning i den mørke tid 
Digitalt legeredskab1 

                                          
1Skolen var som led i kommunens forsøg med introduktion af digitale legeredskaber blevet opfordret til at 
opstille et digitalt legeredskab. Kommunes forslag var ’Edderkoppen’, som ville kunne give ny leg og fysisk 
udfordring til overvægtige og stillesiddende børn jf. en række udsagn fra kommunen og legeredskabsfirma. 
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Processen 
I marts 2007 kort tid efter at skolen var udpeget til ’pilotlegeplads’ nedsatte skolen et 
skolegårdsudvalg’ med repræsentanter fra skoleledelsen, lærere, pædagoger samt en 
servicemedarbejder. Udvalget besluttede at afholde et pædagogisk rådsmøde om sko-
lens fremtidige udemiljø med oplæg af kultursociolog Benny Schytte. På baggrund af 
dette møde blev skolens lærere og pædagoger opfordret til at komme med input og 
ideer til skolegården. Endvidere gik skolegårdsudvalget i gang med at foretage en ræk-
ke registreringer vedr. elevernes brug af skolegården, behov for cykelparkeringspladser 
mv. Endvidere henvendte udvalget sig til eleverne for at høre om deres ønsker til sko-
legården.  
   Til de første idémøder om skolegården inviterede man Benny Schytte med som kon-
sulent, der blandt andet opfordrede skolen til at alliere sig med en landskabsarkitekt til 
udarbejdelse af idéskitseforslag, projektering, tilbudsmateriale, tilsyn mv. Skolen kon-
taktede fire landskabsarkitektfirmaer med erfaringer inden for skolegårdsrenovering og 
modtog diverse referencer for tidligere udførte opgaver. På baggrund af dette materiale 
udvalgte skolegårdsudvalget landskabsarkitekt John Norrie. 
   I maj 2007 udarbejdede skolegårdsudvalget en mål og indholdsbeskrivelse med kon-
krete ideer og forslag for skolegården. På baggrund af dette materiale præsenterede 
landskabsarkitekten et idéskitseforslag. Efter en drøftelse af dette forslag besluttede 
skolegårdudvalget ud fra de økonomiske rammer det endelige projektforslag. Land-
skabsarkitekten udarbejdede tilbudsmateriale og efterfølgende blev en entreprenør ud-
valgt til at udføre projektet. I marts 2008 blev arbejdet igangsat og d. 16. august 2008 
blev skolegården indviet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marts 2007 
Projektstart 
Besøg på Pedermindeskolen 
 
April 2007 
Registrering, observationer og børneinddragelse 
Udvælgelse af landskabsarkitekt 
 
Maj 2007 
Mål- og indholdsbeskrivelse og konkrete ideer 
 
Juni 2007 
Idéskitseforslag præsenteres af landskabsarkitekt 
 
September 2007 
Prioritering af forslag i relation til økonomi. 
 
November 2007 
Projektforslag og udbudsmateriale færdigt 
 
Januar 2008 
Udvælgelse af entreprenør 
 
Marts 2008 
Arbejdet igangsættes 
 
16. August 2008 
Indvielse af ny skolegård – halvanden år efter projektstart. 
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Idéskitseforslag  
 
Tegning: John Norrie, landskabsarkitekt. 
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  Den ’store’ skolegård 

    Den ’lille’ skolegård 
 



 2.3  Den nye skolegård 
 
Oversigt over nye tiltag 
 
Indgangsparti 
Som led i renovering af skolegården fik skolen et helt nyt indgangsparti. Et gammel 
hegn omkring skolen blev revet ned og i stedet opsat en bøgehæk med cykelparkering  
ny belægning. Containerplads flyttes ud ad skolegården til særlig plads med indgang fra 
vejen. 
 
Lille skolegård 
Interaktivt legeredskab (Edderkoppen)  
Indramning af legeområde med gynger mv.  
Små plantebede langs muren blev nedlagt og erstattet af nyt asfalt.  
Sandkasse med asfaltterræn 
Asfaltbuler med farver 
Gynge (fugleredegynge)  
Renovering af dobbeltgynge 
Hoppesten (hoppe, siddepladser, amfiscene)  
 
Store skolegård 
Bander og mål   
2 repos’er ved store træer 
Hyggehjørne (kompas, vandskulptur, stakit) 
Basketballplade/kurv 
Udeværksted - bålsted (overdækning og ovn) 
Gangen – hegn opsat + pergola 
Løbebane opstregning 
Vand ved SFO’en   
 
Projekt i begge skolegårde (uden for projektøkonomien): 
opstregning af hinkeruder, sol, asfaltspil, cykelbane  
Vandpost (sponsor) 
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3. Evaluering 
 
Indledning 
 
I forbindelse med projekt ’Fremtidens legepladser’ blev det besluttet, at der med ud-
gangspunkt i overordnede ideer og principper skulle udvikles og etableres to pilotlege-
pladser inden for henholdsvis skoleområdet og daginstitutionsområdet efterfulgt af en 
evaluering af legepladserne efter et års erfaringer.  
   Hensigten med projektet var, dels at nytænke og renovere to legepladser (børnehave 
og skole) ud fra nogle overodnede ideer og principper, og dels at skabe et erfarings-
grundlag, som kunne være til inspiration og glæde for kommende skolers og institutio-
ners ansøgninger til Børne- og Ungeudvalgets legepladspulje.  
   
Evalueringen af pilotlegepladserne, som her præsenteres, tager således afsæt i de prin-
cipper og ideer for indretning af fremtidens legepladser, som blev udviklet af den tæn-
ketank, som blev nedsat af Odense Kommunes Børne- og ungeudvalg i 2007. I følge 
Tænketanken skal fremtidens legepladser tage udgangspunkt i følgende principper: 
 

• Mangfoldighed 
Fremtidens legeplads skal skabe en mangfoldighed af rum, muligheder og ople-
velser. Der skal være rum for alle og udfordringer for alle. 
 

• Foranderlighed 
Børn foretrækker legemiljøer, hvor de har mulighed for at påvirke omgivelserne 
og sætte spor, og hvor leg og rum ikke er defineret på forhånd. 
 

• Bevægelse 
Det er ikke altid sjovt at motionere, men det er sjovt at lege. Legepladser og 
uderum bør derfor være så attraktive, at det er sjovt for alle børn at lege uden-
for. 
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• Leg 
Leg er naturligvis fortsat det helt centrale omdrejningspunkt, når man skal ud-
forme og indrette en legeplads. Hvor leger Børn? Hvordan leger børn? Og hvad 
skal der til for at skabe en fængende leg? 

 
• Læring 

En bevidst fokusering på legens betydning for læring, og den lærende aspekt i 
enhver leg skal medtænkes, når en legeplads skal udformes. 
 

• Udformning 
Udformningen af legepladser skal tage udgangspunkt i og respektere stedets og 
områdets miljø, identitet og historie. 

 
Evalueringen ser på, hvordan disse ideer og principper, dels er blevet tilgodeset og 
medtænkt i renovering af pilotlegepladserne, og dels om de mål og det indhold for le-
gepladserne, som blev formuleret af henholdsvis børnehave og skole, er blevet indfriet. 
Evalueringsperioden strækker fra indvielsen af legepladserne i maj 2008 (børnehave) 
og august 2008 (skole) og et år frem.  
 
Evalueringen er foretaget af kultursociolog Benny Schytte. Indsamling af materiale er 
sket via: 
 

• Observationer på legepladserne 
• Fotoregistrering af de nye tiltag og livet på legepladserne 
• Fokusgruppeinterview med personale 
• Samtaler med børn og voksne i forbindelse med observationerne 

  
Legepladserne blev besøgt inden projektstart. Efter indvielsen af de nye legepladser er 
hver af dem blevet besøgt tre gange i løbet af perioden (efterår, vinter, forår), hver 
gang en hel dag. 
 
Citaterne i teksten er udvalgt fra de fokusgruppeinterview, som blev afholdt med re-
præsentanter for personalegrupperne fra henholdsvis Ønskeøen og Veste Skole.
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3.1 Evaluering af Ønskeøen 
 
Indledningsvis gives en vurdering af den konkrete nyindretning af legepladsen set i 
forhold til de overordnede ideer og principper (mangfoldighed, foranderlighed, bevæ-
gelse, leg, læring og udformning). Dernæst følger en vurdering af om de mål og det 
indhold, som institutionen havde med legepladsen, er blevet opfyldt,  
 
 
 
[Indretning]  
 
Legepladsen har i dag flere forskellige rum med mulighed for at børnene kan lege man-
ge forskellige lege og få varierede oplevelser og udfordringer. Børnene kan bevæge sig 
frit rundt og de enkelte legeinstallationer som sandmiljø, gynge, bakker, legehuse, rut-
schebane, cykelbane mv. er tilpas placeret og afgrænset i forhold til hinanden, så bør-
nene kan lege rimelig uforstyrret.  
      

”Det gode ved den nye legeplads er, at den har mange små rum i det sto-
re rum.”  

 
Et tidligere næsten ubrugt, lukket område i bunden af legepladsen ’Runddelen’ er åbnet 
op og blandt andet indrettet til og forbeholdt cykelleg. Det har givet mere ro på den 
øvrige legeplads, hvilket betyder, at også vuggestuebørnene, som tidligere havde et 
selvstændigt afgrænset område, nu kan bevæge sig mere frit rundt og bruge legeplad-
sens forskellige muligheder. 
 

”Det at cyklerne er holdt nede i den ene ende gør, at vores små kan be-
væge sig rundt uden det er alt for farligt.” 

 
Mangfoldigheden med hensyn til indretning og udformning afspejler sig også i legeplad-
sens terrænvariationer. De tidligere nedslidte og forsømte bakker og volde er udviklet 
og bearbejdet til udfordrende og spændende legesteder, ligesom en sti gennem en del 
af legepladsen har terrænkarakter. Man har således i nytænkning af legepladsen set de 
potentielle muligheder i det eksisterende, nedslidte terræn.  

Legepladsen har mange små rum. 

Cykelområdet er placeret i bunden af legepladsen. 
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Terrænvariationer præger legepladsen. 

 



 
”Og de elsker, de der bakker, dem er de rigtig glade for.” 

 
 
Princippet om at børn skal få lyst til at komme ud på legepladsen og bevæge sig synes 
at være til stede på Ønskeøens legeplads. De mange legemuligheder, det udfordrende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

terræn, cykelområdet og ikke mindst muligheden f
til et attraktivt sted for leg og bevægelse.   
 
 ”De elsker jo det vand, altså.” 
 
En unik indretning på legepladsen er vandlegen på to a
gen på den store bakke bliver meget anvendt. En digit
med vandlegen var ikke færdiggjort før evaluering
vet etableret. Et problem har været, at de voksne h
ve vandposten, fordi børnene ikke kunne tænde og sl
vand. Børnene blev alt for våde, og det skabte også konflikter mellem børnene. 
følgende har institutionen opsat en ny, meget enkel
vand, og som børnene selv kan administrere.   
 
 

or at lege med vand gør legepladsen 

f bakkerne, hvoraf især vandle-
al lysinstallation i forbindelse 

safslutning. Efterfølgende er den ble-
ar måtte være tilstede og styre sel-

ukke, uden der kom alt for meget 
Efter-

 vandpost, hvor der kommer mindre 

Vandleg er attraktivt for børn. 
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Terræn er ingen hindring og godt for motorikken. Vand er dejligt at lege med. 

 



Koblingen mellem leg og læring nævnes også som et princip, der skal tænkes ind i ud-
formning af fremtidens legepladser. På Ønskeøens legeplads kan de mange legemulig-
heder, de sansemotoriske udfordringer, de grønne vækster i form af træer, buske, 
duftplanter mv. i sig selv give megen læring.  
 
Men derudover er legepladsen blevet indrettet med pædagogiske uderum i form af 
udekøkken, ovn, væksthus, bålplads, scene og et udeværksted. Det giver mulighed for 
at skabe forskellige former for legende læring, hvor børn og voksne er sammen om 
forskellige aktiviteter.  
 
De pædagogiske uderum er placeret i hver sin ende af legepladsen, hvilket betyder, at  
der kan foregå flere uderumsaktiviteter på én gang. Samtidig er hvert uderum indrettet 
som selvstændige rum på legepladsen, hvor der kan skabes ro og koncentration om 
aktiviteterne. I forbindelse med indretning af de pædagogiske uderum har man endvi-
dere været opmærksom på at skabe overdækninger, der gør det muligt at bruge dem 
hele året rundt og i al slags vejr.  
 
Princippet om foranderlighed forstået som børns mulighed for at påvirke omgivelserne, 
og hvor leg og rum ikke er defineret på forhånd, er det, som står svagest på Ønskeøens 
legeplads. Ser man på de forskellige legerum og legeinstallationer er de mere eller 
mindre entydige i forhold til leg og legeadfærd, bortset fra volden i den bagerste del af 
legepladsen. Voldens form, dens naturpræg med græs, ukrudt, krat og træer er et me-
get fint og funktionsåbent legelandskab, hvor børnene kan udfolde sig på egne præmis-
ser og skabe deres egen legeverden.  
    

De store drenge kan bevæge sig ind i fantasien og legen, for de har her 
muligheden for det. De har det store rum dernede, de har store kæppe og 
de har træer at klatre i. 

 
Ud fra en samlet vurdering må man konkludere at selve indretningen af Ønskeøens 
legeplads set i forhold til de overordnede ideer og principper for fremtidens legepladser 
er blevet meget vellykket. Legepladsen er mangfoldig i sit udtryk, har mange forskelli-
ge lege- og læringsrum og dens disponering og bearbejdning af terrænet inviterer til 
mange forskellige former for leg og bevægelse.  
 

Bålpladsen er ét af de pædagogiske uderum. 
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Et funktionsåbent legested. 

 



     
 
[Mål og indhold] 
 
Ét af personalets centrale mål for den nye legeplads var at skabe anerkende lærings-
rum for børn og voksne, der kunne understøtte de pædagogiske lærerplaner. I den for-
bindelse havde de som forslag at etablere forskellige former for pædagogiske uderum. 
Det må man sige er lykkedes meget fint. De uderum som i det forløbne år er blevet 
mest anvendt er udekøkkenet og den nærliggende bålovn, urte/køkkenhaven, bålplad-
sen og naturværkstedet. De fungerer godt ifølge personalets egen mening, og flere 
gange om ugen bliver de pædagogiske uderum taget i brug. 
 

”Vi bruger rigtig meget værkstederne, og det med at man har  et formål 
med at gå ud som voksen er godt, og  ikke bare at lufte børn og få snak-
ket selv”. Før da vi kun havde bålplads helt nede bagved, lavede vi også 
lidt mad, men det var ikke så tit, fordi det skulle planlægges, og vi skulle 
slæbe ned, og det skulle organiseres. Nu kan vi sådan lidt mere sige, vi 
går altså ud og bager nogle pandekager i dag.” 

 
I forbindelse med de pædagogiske uderum har institutionen udarbejdet et skema med 
afsæt i den odenseanske smtte-model. Dette skema benyttes i forbindelse med evalue-
ringen af de afholdte aktiviteter i uderummene.  
                 

”Der er ingen tvivl om, at det er lige meget, hvad vi går ud og foretager 
os, hvis det er en voksen, der har lyst til det her, så suser børnene til. Og 
så er det fine jo, hvis de kan lære at bringe det over i deres egen leg. Det 
har vi iagttagelser på, at det gør de jo.” 

    
Af institutionens mål og indholdsbeskrivelse fremgår det, at man ønsker en legeplads 
med æstetik, farver, duft og smagsoplevelser. Det er også sket. De nye rum og legein-
stallationer er af høj kvalitet, farverne er fint afstemt til de store gamle træer, som er 
bevaret. Og de mange grønne tiltag i form af duftblomster, urtehaver mv. gør, at lege-
pladsen er meget indbydende. Det påvirker også personalets forhold til legepladsen.   
  

Udekøkken som pædagogisk rum. 
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Krydderurtebed til mad og duftoplevelser. 

 



”Altså førhen, på den gamle legeplads, gad jeg simpelthen ikke at finde en 
kost og prøve at feje lidt, fordi jeg synes det var håbløst. Det har jeg fak-
tisk lyst til nu. Man har sådan lyst til at ’nurse’ lidt om de, og det smitter 
af på børnene. Det er ligesom, det er vores legeplads.” 

  
Institutionen havde som målsætning at skabe et uderum (en legeplads), som adskilte 
sig fra de mere traditionelle legepladser, hvor redskabskulturen er dominerende, og 
”hvor indholdet i børns aktiviteter er bestemt på forhånd”, som det bliver formuleret.  
Det må man sige er lykkedes. Selvom legepladsen også indeholder elementer fra red-
skabskulturen i form af gynge, legehuse, rutschebane, sandkasse mv., så fremstår le-
gepladsen meget mangfoldig og med mange interessante materialevalg og anderledes 
rum. Helt specielt er de mange pædagogiske uderum, som både i udformning og i brug 
signalerer, at legepladsen er et levende og pædagogisk udfordrende sted for både børn 
og personale. 
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Et attraktivt og funktionelt lege- og bålsted. 

Væksthuset fremstår smukt – også for de forbipasserende. Kunstnerisk udsmykning. 



3.2 Vestre Skole 
 
Indledningsvis gives en vurdering af den konkrete nyindretning af skolegården set i 
forhold til de overordnede ideer og principper (mangfoldighed, foranderlighed, bevæ-
gelse, leg, læring og udformning). Dernæst følger en vurdering af om de mål og det 
indhold, som skolen havde med skolegården, er blevet opfyldt. 
 
 
 
[Indretning] 
 
Skolegården er egentlig to separate skolegårde men med fri tilgængelig mellem skole-
gårdene. Indretningen af den nye skolegård har fastholdt den gamle struktur, hvor ’den 
lille skolegård’ var målrettet de mindre elever, og den ’store skolegård’ de større ele-
ver. Der er dog ingen regler om, hvor eleverne må være. Det giver i store træk sig 
selv, og denne struktur fungerer meget fint også efter, at den nye skolegård er etable-
ret.  

”De mindre elever virker som om, at de er ret godt tilfredse med de aktivi-
teter, der er.”  

 
I den lilleskolegård er der skabt en række legesteder i form af nye asfaltbuler, en ny 
sandkasse omkranset af et bølgende asfaltterræn og et amfilignende kampestensan-
læg. Et gyngestativ er renoveret og en ny fugleredegynge og stort, interaktivt legered-
skab er sat op. Derudover er tre store betonfundamenter til Mediateket blevet ’pol-
stret’.  

  
”Det er sjovere at løbe rundt nu. De synes, det er sjovt at lege en slags 
’katten efter musen’ rundt om sandkassen. Og på bulerne.” 

 
Endvidere har lærere og eleverne selv optegnet mooncarbane samt hinkeruder og as-
faltboldspillet Ost på to velvalgte steder i den lille skolegård. Næsten hver kvadratme-
ter i den lille skolegård er således blevet udnyttet, uden at det af den grund giver kon-
flikter i dagligdagen. En fordel i den sammenhæng er uden tvivl også, at der ikke er 
plads til at spille fodbold. Det foregår derimod i stor stil i den store skolegård. 

Mange gode legemuligheder i en mindre skolegård. 
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Små asfaltbump kan udfordre cykellegen. 

 



 

andpost. Området 
 i mindre 

, men det er også et 

 vi havde til hensigt 

il rundbold og moon
idig, at

den øvrige 

g de små 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bag den ene af skolens store bygninger ud mod vejen og overfor det nærliggende 
vandværk, er der med sponsorstøtte fra vandværket opstillet en v
som sådan virker ikke særlig spændende, men det er område, som eleverne
grupper ofte leger i. Vandet har uden tvivl stor tiltrækningskraft
rum, som i størrelse skaber en vis intensitet og intimitet i legen.  
                  

 ”Der er nogle steder derude, som ikke fungerer, som
såsom vandposten omme bagved.” 

   
Den store skolegård har fået opsat en bande rundt omkring den eksisterende bo
Boldbanen benyttes fortrinsvis til fodbold, men også ind i mellem t
car. Banden har givet mere intensitet i fodboldspillet og forhindrer samt
springer ud i den øvrige skolegård som et forstyrrende element for 
boldspil i skolegården. 
 

”Boldbanen er en stor succes. Det er et samlingspunkt, og efter de
lukket er det ligesom, at man er på et stadium. Man står og hænger op af
banden. Det er nemmere at få tilskuere. Både de store o
vet turneringer.” 

ldbane. 
-

 bolden 
leg og 

n er 
 

har la-
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Dette område kunne udnyttes bedre. 

Og det er også sjovt bare at se på. 
 

Boldbanen kan benyttes til forskellige boldspil, cykelleg mv. 



 
To nedslidte basketballkurve er blevet udskiftet med en ny og mere holdbar type. De
benyttes stort set i alle frikvartererne af de større elever, både drenge og piger. Derud-
over er der flere steder på asfalten kommet opstregninger til forskell
Der er kommet en 60 m meter løbebane, hinkerude, en sol samt asfaltspillet Ost.  
 

”Og de dér ophævninger rundt omkring træerne, de er også gode, for de
bliver rigtig meget brugt.”  

 
Rundt omkring de to store, gamle, træer er opsat repo’er, som bliver an
forskellige formål: sidde på, ’hellested’, legested, samlingssted, scene mv. I fo
det overordnede princip om, at legepladser skal rumme en form for foranderlighed, 
hvor leg og rum ikke er defineret på forhånd, må man konstatere, at de to re
noget eleverne (og skolen) har taget til sig. De benyttes utroligt meget, og der opstår 
hele tiden nye ideer, de kan anvendes til.  
Det samme kan man også sige om asfaltbulerne og asfaltterrænnet rund
sen i den lille skolegård. Her ser man mange eksempler på, hvordan
skole- og SFO-tiden udfordrer disse steder med deres leg og fantasi. 

n 

ige lege og spil. 

 

vendt til mange 
rhold til 

po’er er 

t om sandkas-
 børnene både i 

 

Boldbanen kan benyttes til flere forskellige boldspil, cykelleg mv. 

Basketball i hvert frikvarter – både drenge og piger. 
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Her er de ’helle’ for en fangeleg. 

De nye repo’er bliver anvendt til mange formål. 



Nær indgangspartiet til den store skolegård er der indrettet en hyggekrog med en 
vandskulptur og et kompas i jordhøjde. Den var tiltænkt de store elever, især pigerne. 
Men de foreløbige erfaringer er, at den ikke bliver benyttet efter hensigten. Måske også 
fordi skolen har været for lidt opmærksom på fx at inddrage pigerne, som hyggekrogen 
var tiltænkt, afsætte nogle ressourcer til at købe nye siddesteder eller renovere de 
gamle bord/bænkesæt, placere nogle krukker med blomster mv. for gøre stedet mere 
tiltrækkende.  
 

”Det er et stort område, og det er skide flot og sådan, det er slet ikke det, 
men der er ingen børn. Jeg forestiller mig, at man kunne aflukke det om-
råde og så sætte tre bordtennisborde derind i stedet for. Men det skal 
samtidig være sagt, at eleverne ønskede et sted at sidde, hvor de kunne 
være afskærmet fra bold. Så de har egentlig fået det de gerne ville have, 
men det bliver desværre ikke brugt lige nu.” 
 
”Der mangler lidt hygge med nogle blomster og krukker og nogle nye bor-
de og bænke.” 

 
 
Set i forhold til læringsperspektivet var skolen meget interesseret i at få et udeværk-
sted, som kunne benyttes i fag som Natur og teknik, Sløjd mv. og i forbindelse med 
SFO’ens pædagogiske praksis. Udeværkstedet er blevet etableret i et hjørne af skole-
gården nær SFO’ens lokaler.  
 

”Men vi mangler at få gang i de dér læringsrum, som vi egentlig havde 
planlagt. Altså udeværkstedet. Mit indtryk er, at det ikke bliver brugt. 

 
Efterfølgende har det vist sig at udeværkstedet, som består af en ny overdækning og 
en lukket murstensovn samt nogle gamle borde og bænke og en gammel betongrill-
plads, ikke fungerer optimalt. Især er personalet i SFO’en meget utilfreds med ovnen. 
 
 
 
 

Hyggekrogen var tiltænkt de ældste elever. 
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Udeservering i SFO’en ved det nye udeværksted. 

 



 ”Problemet med ovnen er, at gryden står så højt, at børnene ikke kan se
ned i den. De kan ikke være ordentligt med til at lave mad, bage brød mv. 
Det gør det svært at bruge ovnen pædagogisk.”     

e udeværksted ikke er kommet ordentlig i 
ruktionen af selve ildstedet fungerer ikke pædagogisk. De lærere og pæda-

ulle bruge udeværkstedet, har ikke været nok involveret i selve idéud-
 udeværkstedet. Man må håbe, at de gode intentioner med at have et ude-

 blive indfriet, men det vil kræve, at der afsættes ressourcer til nytænk-
dvikling samt et mindre økonomisk beløb.   
 
 
 

 

 
Man må desværre konstatere, at det ønsked
gang. Konst
goger, som sk
viklingen af
værksted, kan
ning og idéu
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Udeværkstedet har nogle pædagogiske mangler. 

 



”Det med at hegnet er kommet ned er super godt. Når først den bøg vok-
ser til og kommer op og bliver klippet. Det gør at indgangen til skolen bli-
ver mere venlig og imødekommende. Og der har ikke været flere cykler, 
der er blevet punkteret eller noget, som vi ellers var bange for.” 

 
Udformning af den nye skolegård har fastholdt skolen som en byskole ved blandt andet 
at udvikle og forfine den karakteristiske asfaltskolegård. Der er skabt flere rum og le-
gesteder ved blandt andet at udnytte asfaltens gode egenskaber til leg og bevægelse. 
Samtidig har skolen valgt at bryde med de ofte meget lukkede byskoler ved at fjerne 
hegnet ud mod vejen. Det gamle hegn er blevet erstattet med en bøgehæk, og samti-
dig er der blevet etableret en cykelparkering, som har fjernet cyklerne inde fra selve 
skolegården. Dette arkitektoniske greb har forskønnet skolegården, givet mere plads til 
elevernes leg og åbnet skolegården op for brug efter skoletid. Og ikke mindst har ned-
tagning a
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f hegnet givet skolen et nyt og smukkere ansigt udadtil.  

Skolen og skolegården fremstår i dag mere indbydende. 

 



[Mål og indhold] 
 
Et mål for den nye skolegård var, at livet i skolegården skulle spille en større rolle i 
dagligdagen og inspirere til mere leg og læring både i skoletid og SFO-tid. Man ønskede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mange forskellige og varierede rum til leg, hyggelige op
ringsmiljøer. Det som er lykkedes bedst er etabl
Både den lille og den store skolegård har fået 
af nye legeredskaber, bearbejdning af asfaltbelægningen og opstregning af hinke
asfaltspil mv.  
 

Det er flot med sandkassen derude, de
dag en dreng på mooncar, der fr
var nærmest som han kørte rundt i
godt ud. Og jeg tænkte. Det er g
noget man har tænkt ind, at det s

 
Skolen ønskede både steder for de mere vild
mv. og steder til ro og stille lege. De sidstnævnte steder kan være 
men på den anden side kan man i frikvarterer
eller kroge rundt omkring i skolegården, hvor de sidder og snakker og 
 

holdssteder og forskellige læ-
ering af flere varierede legemuligheder. 

udvidet legemulighederne ved opsætning 
ruder, 

n der går ned i niveau. Jeg så en 
æsede rundt om den der sandkasse. Det 

 en sådan velodrom. Det så dele dulme 
odt set, for det er jo ikke nødvendigvis 
kulle være til det brug. 

e lege, som fx at køre på cykel, boldspil 
lidt svære at få øje  

ne se mange børn, som finder små nicher 
leger.  

De nye asfaltbump giver nye udfordringer. 
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Hinkerunder som lærere og elever har malet selv. Nicher og kroge bruges til leg. Orienteringsløb i skolegården.  



Samlet set må man konstatere  at med de nye tiltag, der er sket, fremstår skolegården 
i dag mere mangfoldig og med langt flere varierede lege- og bevægelsesmuligheder 
end før projektet gik i gang. Og skolens ønske om, at det i skolegården skal være mu-
ligt at kravle, kaste, rulle, svinge, gynge, løbe, springe osv. er blevet indfriet. 
 
Et særligt projekt har været det interaktive legeredskab, som kommunen foreslog sko-
len at opstille. Der er fra skolens side ikke foretaget en systematisk registrering og vur-
dering af legeredskabet, men det er den generelle opfattelse, at det er et fint legered-
skab, men at den digitale dimension ikke er udfordrende nok for børnene. 
   

Der er mange, der hænger på det og sådan noget, og der er den jo fin nok. 
Men man tænker alligevel, den har jo ikke været helt billig. Så indtil nu sy-
nes jeg den skuffer lidt, eller den rammer måske ikke den interaktive idé, 
man måske havde troet den ville have, og den fænger ikke børnene så 
godt alligevel. Men det kan være, at den kan programmeres til nogle flere 
ting.” 

 
Skolens ønske om at etablere nogle forskellige læringsrum til brug for Hjemkundskab, 
Natur og teknik, Sløjd mv. og i SFO-tiden er blevet knap så vellykket. Udeværkstedet 
med den pædagogisk dårlig indrettet ovn og den manglende udvikling af øvrige ude-
værkstedsfaciliteter og funktioner har slet ikke levet op til skolens intentioner.  
 

”Det jeg tænker på er, at vi prøvede at lave en skolegård, hvor der var leg 
og læring i. Sådan som jeg kan se det, er det mest leg. Vi mangler at få 
gang i de læringsrum, som vi egentligt havde planlagt.” 

 
Etableringen af hyggekroge, hvor man kan sidde og læse og skrive er også slået fejl. 
Den eneste, som er blevet etableret, er den i den store skolegård, som ikke anvendes 
til det påtænkte formål.  
 
 
 
 
 

Det interaktive legeredskab kunne være mere udfordrende. 
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Ikke alle områder af skolegården er udnyttet optimalt. 

 



Derimod er skolens ønske om, at skolegården skulle kunne inddrages til motorik og 
idræt været en rimelig succes. Flere idrætstimer er henlagt til skolegården, og den bli-
ver blandt andet benyttet til opvarmning, forskellige boldspil og orienteringsløb.   
 

 
 
Fra skolens side var der et ønske om, set i relation til en foranderlig skolegård, at ele-
verne skulle kunne bruge deres frie fantasi mange steder i skolegården, ligesom det var 
et ønske at give eleverne mulighed for at bruge vand på forskellige måder. Som det 
tidligere har været nævnt, synes eleverne at være gode til at udnytte de mange kroge 
og nicher, der er rundt omkring i skolegården.  
 

”Det kan være svært som observatør at sætte ord på, hvad de egentlig le-
ger. Men leger fantasifuldt, det gør de.”  

 
Men hensyn til brug af vand på forskellige måder, må man konstatere, at den ene 
vandpost som er opsat med sponsorstøtte fra det nærliggende vandværk, ikke kan leve 
op til det ønskede. Lidt ærgerligt, at den sponsorerede vandpost ikke er udviklet og 
designet til at give flere oplevelser og erfaringer med vand både forhold til leg og til 
læring.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De store elever spiller rundbold på boldbanen.  Skolegården som ramme for idrætstimer. Orienteringskort over skolegården studeres. 
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Eleverne finder sammen mange steder i skolegården. 

 



 
Skolens hensigt med at tage afsat i de eksisterende forhold, blandt andet skolegårdens 
struktur, asfaltbelægningen og de store træer er blevet vellykket. Endvidere er skolens 
ønske om at åbne sig op og ud mod lokalmiljøet ved at være et tilbud til lokalområdets 
beboere også sket, ikke mindst som en konsekvens af det nedlagte hegn og de nye 
indgangspartier. Skolen har ikke foretaget en decideret registrering af, hvor mange 
børn og unge der, efter at hegnet er taget ned, benytter skolegården efter skoletid om 
aftenen og weekenderne. Men de ved, at flere børn og unge, der går og bor tæt på sko-
len, benytter skolegården efter skoletid.  
   
 

 
 

Nye mindre tiltag i den eksisterende struktur. 
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Skolegården som en del af lokalmiljøet. 
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Afslutning 
 
En af intentionerne med at etablere to pilotlegepladser i Odense Kommune var at af-
prøve, hvorvidt Tænketankens ideer og forslag til fremtidens legepladser var muligt at 

sig på a

en 

 fa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

realisere helt konkret. Som det fremgår af nærværende præsentati
både Ønskeøen og Vestre Skole på konstruktiv vis bestræbt 
plads og en skolegård med afsæt i Tænketankens ideer om mang
hed, bevægelse, leg, læring og udformning.  
 
Tænketankens ideer og forslag blevet er blevet omsat til gode, kon
nytænkning og nyudvikling fremtidens legepladser. Men det betyder ikke, at andre le-
gepladser og skolegårde skal være som pilotlegepladserne. D
nok snarere den tankegang, der ligger til grund for udvikling af
udvikle en legeplads og skolegård, hvor mål og indhold formuleres og
nogle overordnede ideer og principper.     
 
På Ønskeøen og Vestre Skole er der i dag skabt en større bevidsthed om uderummets 
betydning samt en lyst og et engagement hos personalet til at
res legeplads og skolegård, der rækker ud over det konkrete projekt, men som e
rende for at et projekt som ’Fremtidens legepladser’ også  rækker ind i fremtiden.  
 

on og evaluering har 
t udvikle en lege-

foldighed, foranderlig-

krete eksempler på 

vigtigste inspiration er 
 pilotlegepladserne. At 

 realiseres ud fra 

stholde og udvikle de-
r afgø-


