Find inspiration til jeres

nye legeplads

Legepladser med udgangspunkt i

Kunst og kultur

Inspirerende og legende ...

Kunst og skulpturer i gadebilledet er fine legeuniverser
for børn i alle aldre. Kunsten bliver på denne måde både
smuk, nyttig og levende. Indretningen af boligafdelingens
rum kan gentænkes i nye samarbejder mellem kunstnere,
arkitekter, legepladskonsulenter, afdelingens beboere og
bestyrelse.
Læs mere

Regler og ansvar

Økonomi og fundraising

Drift og sikkerhed

KUNST OG KULTUR

s

Hvis du vil vide mere

Inspirationsture



www.kab-bolig.dk

Legepladser med udgangspunkt i

Kunst og kultur
Kunst- og kulturlegepladser
Kunst og leg kan nemt hænge sammen
– verdens største legepladsfabrik blev
startet af en dansk kunstner.
Flere store byer indretter kunstlegepladser, hvor skulpturerne fungerer
som klatrestativer eller er perfekte øer
til ’jorden er giftig’.

Levende kunst i byens rum
Tivoli i København havde i 1958 flere
kunstnere til at indrette deres store
legeplads. Og på kunstmuseer som
Arken og Louisiana er legepladserne
indrettet med kunstindhold. Også på
Carlsberggrunden på Vesterbro er
selve byrummet indrettet i et samspil
mellem graffitikunst, legepladser og
områder til kulturelle events.
Kunsten bliver levende, når børn og
voksne leger med den, omkring den og
får oplevelser med den i hverdagen.
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Drift og sikkerhed

KUNST OG KULTUR

Hvis du vil vide mere
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Man kan tage udgangspunkt i

Sport og bevægel

Højt og lavt – fuld

Motion og sport er sjovt! D
indrette boligafdelingens o
små motionsstier eller laby
funktioner eller på anden v
aktiviteter, så både børn og

Regler og ansvar
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Drift og sikkerhed

lse

SPORT & BEVÆGELSE

d knald på

Der findes mange måder at
område eller legeplads med
yrinter, redskaber med flere
vis invitere til ekstra
g voksne leger sig til motion.
Læs mere

Hvis du vil vide mere
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Man kan tage udgangspunkt i

Sport og bevægel
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else

SPORT & BEVÆGELSE

ort og bevægelse

Aktiv boligafdeling

er sundt for krop og sjæl at lege.
på moderne multibaner kan legen
e til sport – skaterbaner, parcour,
ring, boldbure og udendørs trægsanlæg skyder op flere steder i
e parker, ved idrætshallen eller i
gafdelingen.

Gode lege- og sportspladser skaber et
aktivt liv i boligafdelingen. De giver
mulighed for at arrangere turneringer
for beboerne – eller I kan invitere de
lokale sportsforeninger inden for til
arrangementer eller tilbyde dem plads
til opvisninger.

første legepladser

n mener, at de første legepladser,
opstod i København, var åbne
sbaner til boldspil. Senere kom
dkasser, vipper og gynger til, og
de mulighederne for bevægelse
e alsidige.

ag har de fleste legepladser multier eller redskaber, der inviterer
e store børn og voksne til aktiviteder får pulsen op.

Hvis du vil vide mere

Når det ikke er sport
Bevægelse kan også være cirkus, gøgl
og teater – kreative indslag som de
fleste børn og barnlige sjæle i en boligafdeling vil hoppe med på.
Rollespil har på samme måde masser
af fysisk aktivitet. Er boligafdelingens
grønne område stort nok, er kampe
mod orker og gåture med fremmede
krigskonger en god måde at inddrage
alle dem, der ikke er til sport.

Inspirationsture
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Man kan tage udgangspunkt i

Natur og have

Have, bål, gemm

Drivhuse, bålpladser, vand
naturleg er skøn og lærerig
kan tilpasse legepladsen p
være en klassisk legeplads
have fælles kaniner eller n
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NATUR & HAVE

mesteder, vand ...

dpytter, gamle juletræer ...
g leg, hvor I i boligafdelingen
præcist til jeres behov. Skal det
s, en have, en mulighed for at
noget helt fjerde?
Læs mere

Hvis du vil vide mere

Inspirationsture



www.kab-bolig.dk

Man kan tage udgangspunkt i

Natur og have
Naturlegepladser
Naturlegepladser kan være alt fra en almindelig legeplads af rå træmaterialer til områder,
der kun er formet lidt af menneskehænder.
I byerne er der også masser af natur – den skal
måske bare hjælpes lidt på vej.

Gratis legeredskaber til naturleg
•	Vind

har vi næsten altid i Danmark. Drager,
vindmøller og flyvere kan bygges af alle og
sættes op på legepladser eller på uventede
steder, hvor de inviterer til leg.
•	Vandpytter, jord og sand redder dagen for
mange små…
•	Halm og afklippede grene giver mange timers leg som senge, huse, grænser eller
store skove, hvis det lægges på legepladsens græsplæne eller asfalt.
•	
Pilekviste er ikke altid gratis, men flettes
de, udgør de smukke læhegn eller gode
gemmesteder.
•	Buske er skønne huler eller snævre, skjulte
gange.

valgte områd
dyr, der kan v

Ved bålet

Bålpladser og
aktiviteter ve
net for børn. M
og voksne, og
gafdelingen i
jes billigt via

Urban gard

Urban garden
lær tendens i
er især skud
urter, krydde
for store og s
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Selv på en asf
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centeret, lidt

Det kan også være smukt at give naturen plads
ved at lade græsset gro og gå i blomst på ud-
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NATUR & HAVE

der. Her vil der ofte komme små
være spændende at udforske.

g bålhuse er populære – og er der
ed bålet, er det nærmest en magMad på bål er sjovt for både børn
g giver et godt samvær. Har boliikke udstyr, kan det lånes eller leFriluftsrådet.

dening – byhaver

ning er haver i byen og en popustorbyer verden over. Byhaverne
dt frem som økologiske haver til
erier og salater. Det er spændende
små, at plante sin egen mad og se

falt-legeplads kan der nemt laves
palle med rammer, jord fra havefrø og så er have-legen i gang.

Hvis du vil vide mere
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Man kan tage udgangspunkt i

Brugernes alder
Forskellige aldre

Vi leger hele livet – legen f
vil noget forskelligt alt efte
leger. På de næste sider ka
hvad I kan tage højde for,
legeplads mod en bestemt
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BRUGERNES ALDER

– forskellige behov

forandrer sig, fordi vi kan og
er, hvor gamle vi er. Men vi
an du samle inspiration til,
hvis i målretter jeres nye
t aldersgruppe.
Læs mere

Hvis du vil vide mere
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Legepladsen for de 0-3-årige

Tryghed og sanse
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er

0-3 ÅR

gepladsen for de 0-3-årige

ghed og at udfordre sanserne er de
små børns virkelighed. Legepladtil de 0 til 3 årige skal derfor være
rskuelig – og mor og far skal kunne
de ved borde og bænke lige i næren.

rialer, der i kombination gør underlaget til en sanseoplevelse. De små har
også glæde af at betragte insekter, og
insektfælder er spændende leg.

nd er godt

Det er skægt at gemme sig bag en
skærm eller et legehus – og det giver
mulighed for at have hemmeligheder.

gerrighed og nye færdigheder som
ance eller at kravle præger legen.
d er derfor et must – det er blødt at
e på og udfordrer balancen. Flere
sandkasser med forskellige typer
d er optimalt, og giver mulighed
også at lave en sandkasse med
d. Mudder er lækkert at udforske.

fordringer og krible-krable

å bakker med forskellige overflader
ode udfordringer for de små, når
kal kravle og klatre sig til balance.
byggede trin i bakken er en ekstra
ordring – eller en siddeplads, hvis
n bliver lang. Græs, højt græs, sten,
egrus og flisebelægning er mate-

Hvis du vil vide mere

Borte-tit-tit

Flere muligheder
•	
Komfort:

Opsæt solsejl til sommerdage, hav en kasse med tæpper, en
vandhane til de tørstige, plastikposer til bleer og skraldespande på legepladsen.
•	
Legeting: Sandlegetøj, plasticscootere og bolde i aflåste kasser.
Legeting og de praktiske ting kan opbevares
i store plastkasser med lås. Nøgle kan fx
gives til småbørnsforældre mod depositum,
hvor pengene kan gå til legepladsens vedligeholdelse.

Inspirationsture
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Legepladsen for de 4-7-årige

Udfordringer og rolle
Verden er større
De 4-7 årige leger ofte rollelege, hvor de
udfordrer sig selv og verden. Verden er
blevet større og måske endda også en,
børnene er så trygge ved, at de ikke kan
andet end at udforske den og prøve
dens grænser af.

For de børn, der ik
sådanne små krog
for at sætte sig me
bare betragte.

Rollerne udfordrer

De 4-7 årige er oft
og klatrer, kravler
på næsten alt. Vo
ingen grænser, så h
som på at sikkerhe
at faldunderlag fø
klatrestativer og b

Mor, far & børn er legen, der er perfekt
til legehuse, men også superhelt mod
onde skurke, prinsesser og prinser på
vej ud i eventyrlandet eller hjemløse
børn kan passes ind i legehuse, klatrestativer, på multibaner, i læ-skure eller
sandkasser.

Vovemod!

Verden skal udfordres, rollerne skal
udfordres og børnene udfordrer hinanden.
Små kroge, skure eller huse på legepladsen giver også gode muligheder
for at gemme sig og skabe en dybere
samhørighed i den gruppe børnene
leger i.

Regler og ansvar
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Drift og sikkerhed

er

4-7 ÅR

kke er til vilde lege, er
ge også en mulighed
ed en bog, spille eller

te meget fysisk aktive
r, hopper og springer
ovemodet kender ofte
husk at vær opmærkeden er i orden og på,
ølger med spændende
baner.

Hvis du vil vide mere

Inspirationsture



www.kab-bolig.dk

Legepladsen for skolebørn

Leg og læring
Skolebørn
Skolebørn lærer og udvikler deres
sociale forståelse mens de leger. Især
lege med mange regler for hvad man
må og ikke må, er med til at træne de
sociale kompetencer.

Skolebørn kan finde

For børnene bliver verden gradvist
større og udfordringerne følger med.
Barnet skal styrke alle sine intelligenser – og det hele bearbejdes via legen,
hvor læring, socialisering og fysisk
aktivitet går hånd i hånd, og gør dem
klar til livet som ung.

•	
Bålhytter:

•	
Drivhuse:

til pla
og naturleg – elle
en regnvåd dag.

til mad
og til hygge.

•	Skulpturværksted

fordybelse og til a
materialer.
•	(Markeds-) Telte:

Legepladsen som oase
De fleste skolegårde er omdannet fra
asfaltpladser til oaser med multibaner,
bålhytter, drivhuse og labyrinter, hvor
læring, natur og fysik bliver tilgodeset.
En boligafdeling kan få gode ideer til
legepladsens indretning til større børn
ved at besøge skolegårde i lokalområdet.

Regler og ansvar
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og voksne, til leg
fælles sovedage. D
sikkert og lånes u
der ansvar.
•	Mulitbaner:

til de
meleg fangeleg, ro

Husk dog ”åndehul
ikke leger vildt – pile
på et stakit eller et sol
rum og kroge til fordy

Drift og sikkerhed

SKOLEBØRN

glæde i fx:

anter, ”forskning”
er som læskur på

dlavning over bål

d/snittehytte: til
at mærke naturens

til leg i læ for børn
g for sig selv og til
De kan opbevares
ud med frihed un-

et hele! Løb, gemolleleg …

ller” til dem, der
ehegn, klatreplaner
lsejl kan skabe fine
ybelse.

Hvis du vil vide mere
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Legepladsen for de unge

Mødested og dyg
Legepladser til unge
Unge mennesker leger ikke – kan ”de
små voksne” selv finde på at svare. Men
legen er dog til stede i mange af de ting,
de laver – bare mere avanceret, mere
modepræget og ofte som en del af, at
afprøve den enkeltes rolle i gruppen.
Nogle unge vælger også at dygtiggøre
sig til fx at køre på skateboard, danse,
spille fodbold eller dyrke andre former
for sport, hvor leg og fysik mødes.
For de unge er legepladsen blevet et
mødested – et sted man hænger ud i
små grupper eller to og to.

Plads til det hele
Er der masser af plads, er skateboard-ramper, parcour-, boldbaner og
store fællesgynger eller hængekøjer gode svar på de unges krav til et
mødested.
Borde, bænke og små hyggekroge er
også en vigtig del af indretningen.

Regler og ansvar

Økonomi og fundraising

Drift og sikkerhed

gtiggørelse

Hvis du vil vide mere
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Legepladsen for voksne

Vær med!

Regler og ansvar

Økonomi og fundraising

Drift og sikkerhed

VOKSNE

Legepladser til voksne
Voksne er børn i gamle og alt for store
kroppe. Voksne leger på en anden
måde – men de leger! Motionsstier,
sportspladser og idræt i mange former er de voksnes leg, lige som dans,
fester og bræt- eller kortspil er det.
Hver alder har sine indgange til
legen. En kulturhistoriker fandt på
begrebet ”det legende menneske”, og
mente, at al kultur har sin rod i leg.
En boligafdelings legeplads bliver rigtig god, hvis den er indrettet som et
mødested – altså hvor voksne kan
sætte sig i nærheden eller allerhelst
være med i legen. En boule-bane kan
også være en invitation til voksnes leg.
En idé til legepladsens bænke kunne
være små skilte på bænkene, der
fortæller, at denne bænk er en
historiefortællerbænk. En spillebænk.
En lege-med-bænk. En spise-is-bænk
… Opgaven med at lave skiltene ville
sikkert blive løst med glæde af en
børnebilledskole.

Hvis du vil vide mere
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Prøv at fokusere på

Genbrug og bære

Leg med omtank

Det kan være et fint inspir
pladsen op efter temaet ”G
Det kan både børn og voks
– og det kan give et sjovt o
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edygtighed

GENBRUG & BÆREDYGTIGHED

ke

rationsgrundlag at bygge legeGenbrug og bæredygtighed”.
sne lære mere om miljøet af
og anderledes udtryk.
Læs mere

Hvis du vil vide mere
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Prøv at fokusere på

Genbrug og bære

Gen

Kval
gans
hov
læng
ler an
tank

Gen

•	
P

fi
s
s
•	Ju
s
s
h
•	
B
o
s
s
•	
S
m
n
•	
U
m
”

Regler og ansvar

Økonomi og fundraising

Drift og sikkerhed

edygtighed

GENBRUG & BÆREDYGTIGHED

nbrug og bæredygtighed

litetskravene til legeredskaber er
ske høje, og deres levetid uden befor forandringer er derfor også
gere. Ønsker I jer en foranderlig elnderledes legeplads, kan genbrugsken komme til sin ret.

nbrugsidéer:

	
Paller, kasser og mælkekasser er
fine til byggelege, da det er nemt at
stable – vær opmærksom på, at det
skal være blødt at falde.
uletræer og andre naturelementer,
som boligafdelingen ellers ville
smide ud, kan nemt genbruges til
huler eller sværd.
	Bildæk er gode gynger, men kan
også både stables eller skæres i
stykker, og bruges til byggeleg eller
sandkassekanter.
	
Sodavandsflasker kan limes sammen med silikone og blive til et finurligt legehus.
	Udtjente gryder, pander og andre
metal genstande er perfekte som
”lydværksted”.

Hvis du vil vide mere

•	
Jernbanesveller

i naturtræ er gode
bænke eller ”øer”.

Husk den kritiske sans
Hent ikke ukritiske ting ind på
legepladsen – vær opmærksom på
miljøhensyn og på, om der er skadelige kemikalier, som børnene ikke bør
komme i nærheden af.
Få eventuelt også sparring fra en
kunstner eller en havearkitekt, så legepladsen ikke bliver grim og skraldet,
men sjov og spændende.

Bæredygtighed
– i et større perspektiv
Bæredygtighed kan også ses i et større
perspektiv ved fx at anskaffe motionseller legeredskaber, der akkumulerer
strøm til boligafdelingens belysning.
Så reducerer I energiforbruget, og
giver børn og voksne indblik i, hvor
meget energi, der skal til for at
producere strøm …

Inspirationsture
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Hvad hvis man tænker på

Fremtidens legepl

Legepladsen som
fristed

Nye tendenser inden for a
materialer, modefænomen
være nogle elementer i fre
og fortsat fremtidssikring
fastholder sin tiltræknings
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lads

FREMTIDENS LEGEPLADS

m fremtidssikret

arkitektur, afprøvning af nye
ner og små fifs via mobilen vil
emtidens legeplads. Inspiration
er vigtig for at legepladsen
skraft.
Læs mere

Hvis du vil vide mere
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Hvad hvis man tænker på

Fremtidens legepl
Fremtidens legeplads

Digitalt og intera

Hvordan ser næste års model ud? Dét
vil især legetøjsproducenter gerne
vide. Og der findes mange fantasifulde
bud på nettet, hvis I søger på ”fremtidens legeplads” – søg også på andre
sprog.

På legepladser i frem
der, muligheden for a
brug af lamper, der ly
førsel og andre form
tet mellem redskab
mere almindeligt. Te
billigere, lettere at gå
re børn har en smart
Det interaktive kan v
vikle legen – børnen
konkurrencer eller in
les initiativer.

Tilpasning og mode
Gamle lege og legeredskaber får nye
former, og tilpasses nutidens kulturer
og mode – pas på ikke at hoppe med
på modebølger. Parcour-baner har været mode et stykke tid. Banerne er gode,
men udspringer af kendte redskaber.
Nogle gange kan I bevare redskaberne,
som de er, og ad den vej opnå flere
funktioner.

Bestyrelsen i en boligafdeling kan
fremtidssikre legepladsen ved invitere og engagere afdelingens børnefamilier til inspirationsmøder. Så
bliver pladsen også lettere et fælles
opholdsrum i bebyggelsen.

Regler og ansvar
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Fristedet – også i

Det, der er vigtigt fo
at den bevares som
børn i alle aldre kan m
tingelser. Dette frirum
for ”at være” uden k
også i fremtiden vær
pladsens endegyldig

Drift og sikkerhed

lads

FREMTIDENS LEGEPLADS

aktivt

mtiden vil QR-koat hente podcasts,
yser ved energitilmer for interaktiviog bruger, blive
Teknikkerne bliver
å til og flere og fletphone i lommen.
være med til at udne kan få ideer til
nspiration til fæl-

i fremtiden

or en legeplads er,
m et fristed, hvor
mødes på egne bem og muligheden
kontrol og krav, vil
re det, der er legege formål.

Hvis du vil vide mere
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Behold overblikket

Fra idé til virkeligh

Fra idé til virkelig

Ideer, fantasier, økonomi
ekspertise. I har brug for
jeres gode ideer ført ud i
den legeplads, I har ønsk
Inddrag alle interessered
ejerskab af projektet. Læs
over i processen.
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hed

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHED

ghed – hvordan?

i, beslutninger og faglig
r det hele, når I skal have alle
livet, så bolig-afdelingen får
ket jer.
de beboere, så flest muligt tager
s mere om, hvad I bør tænke
Læs mere

Hvis du vil vide mere
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Behold overblikket

Fra idé til virkeligh
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hed

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHED

idé til virkelighed

b og fasthold de ideer, I får, i boligelingen. Måske har I holdt idémøog der er opstået vilde ideer. Prøv
rbejde med ideerne og find kreasamarbejdspartnere, der er med
anken, så I ikke lader jer begrænse
akkeløsninger. Det kunne jo være,
vde en helt unik idé …

ngler I ideer, kan det være en løsg at trække på lokale kræfter, der
å kunne have glæde af et nyt
område. Det kunne være skolen,
ioteket, spejder-, natur eller sportsninger eller lokale forretningsvende, der gerne vil være med til at
be et rum af leg og glæde.

ange mulige
marbejdspartnere

marbejdspartnere kunne være de
ale kræfter nævnt oven for, men
rs er legepladsproducenter oplagHar I mod på det, kan arkitekter,
ægsgartnere, landskabsarkitekter

Hvis du vil vide mere

og kunstnere også inddrages. Det er
også en mulighed at spørge studerende inden for fx design, arkitektur,
byplanlægning eller kunst – måske
mangler de et arbejdsprojekt?

Køreplan – tid og overblik
Lav en køreplan for jeres nye legeplads. Køreplanen skal indeholde:
•	
Tid

til inspiration og til at afprøve
ideerne hos eksperter
•	
Økonomi – skal I søge fonde,
EU-midler, puljemidler eller donationer? Husk at skabe jer et overblik, og hold øje med alle processens del-elementer
•	
Beslutningsproces, hvor afdelingens beboere eller bestyrelsesmedlemmer deltager
•	En udførende del, hvor selve opførelsen af legepladsen styres.

Inspirationsture
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