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D

ansk Legeplads Selskabs styrke
er den store viden, som selskabets medlemmer tilsammen
rummer. Her i bladet er der mulighed
for at dele erfaringer på tværs af fag og
sektor inden for det område, vi er fælles om at brænde for: Optimale legemuligheder for vores børn. Alle, der
opsnapper ny viden eller gør erfaringer, som det er relevant at dele med andre inden for samme interesseområde,
opfordres derfor til at skrive til DLS.
Først i det øjeblik vi deler viden og
lærer af hinanden, bliver styrken reel
og synlig.
DLS har mange potentielle medlemmer og samarbejdspartnere. Som
ny formand for et 45 årigt selskab, der
har formået at overleve i en tid med
stor kommerciel konkurrence inden for
området børns leg, er det mit inderlige
håb, at medlemsskaren vil vokse, og at
selskabet bliver endnu mere synligt.
Jeg håber samtidig, at DLS får større
indflydelse som saglig og uafhængig
høringsinstans, hver gang talen er om
børns leg, og debatten om legepladser
blusser op.
■ Det tragiske dødsfald den 31. august, hvor en 8-årig dreng mistede livet
under leg på Sølystskolen i Egå ved
Århus, medfører et større fokus på sikkerhed på legepladsen. Især vil naturlegepladserne, som i mange år har
været et populært alternativ til de
præfabrikerede legepladser, få mere
opmærksomhed og risikere at blive
nedlagt til fordel for sikkerhedsgodkendt standardudstyr.

Der er mange aspekter i dette. Hvis
vi fortsat ønsker at give børn mulighed
for at lege på forskellige typer af legepladser, skal vi sikre en fast procedure
for sikkerhedsgennemgange, så der
ikke sker ulykker på grund af manglende eftersyn. Det koster penge at
gennemføre sikkerhedstjek af legepladserne. Kommunalbestyrelserne opfordres derfor til at tage det politiske ansvar på sig og øremærke midler til de
nødvendige, regelmæssige og omhyggelige sikkerhedsgennemgange af alle
offentlige legepladser.
■ Et interessant perspektiv, som jeg
tror, der kommer fokus på i fremtiden
er, at byplanlægning generelt i højere
grad vil indtænke og inddrage børnene, når nye byrum skal planlægges,
og gamle byrum renoveres. Hvorfor
skal børns byrum begrænses til særlige
(indhegnede) legeområder? En by, der
også er indrettet og planlagt i børnehøjde, bygger på mangfoldighed og
værdsætter forskellighed.
Artiklen på side 3–5 tager hul på
emnet med udgangspunkt i beskrivelsen af en ny byrumshandlingsplan,
som Københavns Kommune er ved at
udarbejde.
God fornøjelse med læsning af bladet!
Helle Nebelong,
Formand for Dansk Legeplads Selskab

Byens rum
Fotos: Helle Nebelong og Barbara le Maire Wandall

Byrummenes mange
muligheder for leg
I de moderne bysamfund skal der skabes plads til leg og bevægelse til
både de små og de større børn, men også til de unge – og de voksne –
der gerne “hænger ud” i byrummene – den største legeplads af dem
alle. Tænker man mere utraditionelt, er der masser af muligheder.
Af Barbara le Maire Wandall

N

af de tidligere nedslidte karéer og skabelsen af nye grønne gårde med bolignære lege- og opholdsmuligheder
har især givet nye tilbud til de mindste
børn. De har fået mulighed for at lege
trygt på småbørnslegepladserne i de
ofte frodige gårdrum, ligesom de
voksne også har glæde af dem.
Derimod er der mange steder mangel på muligheder for teenagerne,
som helst vil mødes og “hænge ud” –
gerne med et spil basketball eller med
skateboard eller rulleskøjter – og under alle omstændigheder gerne ude i
byen.
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▲

år byerne ændrer sig, opstår
nye livsformer og livsstile. I
Københavns kommune er
f.eks. sammensætningen af indbyggere
ændret markant over de sidste 20 år,
hvilket mere konkret har betydet, at
der i dag lever 40% flere unge og 40%
færre ældre i byen.
Det betyder naturligvis også, at livet i byen har ændret sig. Man flytter
ikke længere på landet eller ud af
byen, når man stifter familie, og de
mange forskelligartede kulturelle og

sociale tilbud tiltrækker familier, par
og enlige.
Når bylivet har ændret sig, ændrer
livet i storbyen også status. Fra at være
forbundet med noget negativt er storbyen i dag forbundet med innovation,
trends og muligheder. Unge familier
vælger at blive i byerne, hvor de tidligere rykkede ud i forstæderne, når de
fik børn. De bruger byen og dens tilbud på en ny måde.
Og bysaneringer med etablering af
indbydende gårdanlæg har betydet
markante ændringer i mulighederne
for at bo i byen med børn. Saneringer
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Byens rum
tet end andre), er det langtfra tilstrækkeligt, og mange flere muligheder venter på at blive udnyttet.
Et eksempel på et velfungerende
multifunktionelt byrum er Jarmers
Plads foran Kreditforeningen Danmark. Det er en meget fin og enkelt designet plads, anlagt med smukke og
slidstærke materialer. Pladsen har en
fin og jævn belægning, enkelte granitplinte der også fungerer som siddepladser og belysning – med en flot og
stram træplantning. Til hverdag fungerer pladsen som en fornem entré til en
kreditinstitution. Om eftermiddagen
og i weekenderne er der derimod ingen jakkesæt og nederdele, som gør
krav på dette byrum, hvilket unge med
skateboards og BMX’er har opdaget –
og udnyttet.
Den fine belægning og granitplintene udgør et ideelt underlag for deres
tricks og ekvilibrisme. Det giver liv til
et rum, som ellers ville ligge øde hen i
al sin pænhed.

Midlertidighed og variation

▲

Multifunktionalitet
Ordet eller begrebet legeplads forbindes af mange stadig med gynger og
sandkasser. Men legen er i det moderne samfund ikke kun for børn, bl.a.
fordi aldersbegrebet i de senere årtier
har ændret sig markant. Grænserne
mellem de forskellige aldersgrupper er
flydende. Og selv når man har nået en
vis alder, er ungdom noget, som kan
bevares, fordi det i stigende omfang
anses som noget, der kommer indefra.
Det er mere og mere almindeligt, at
også unge og voksne leger – og helst i
byens rum. Leg og bevægelse er flydt
sammen til to sider af samme sag og
udgør en meget stor del af det, der foregår som uorganiserede aktiviteter på
den største legeplads af alle – nemlig i
byens mange rum.
Udendørs skøjtebaner og havnebade er gode eksempler på nye populære “legepladser”, som er midlertidige foranstaltninger, knyttet til
bestemte årstider. X-hall, skatebanen
under Bispeengbuen i København, er
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et andet eksempel på en velfungerende
– og mere permanent – legeplads i byens rum for de lidt større børn.
Selv om der findes mange gode eksempler på, hvordan legen og legepladsen for de store børn kan tænkes
ind i byens rum (nogle nok mere tilsig-

Men mindre kan også gøre det, som
f.eks. i New York, hvor man finder
streetbasketbaner på ubenyttede arealer
i byen, ved gadehjørner og på steder,
hvor unge “hænger ud”, etc. Enkelte
steder består “banen” blot af en enkelt
basketkurv og få kvadratmeter asfalt.
Mange muligheder udnyttes allerede, uden at man behøver at gøre noget som helst, fordi masser af kreative
unge øjner disse muligheder selv de
mest håbløse steder.

Men i og med at livet i byen har
ændret sig så betydeligt, er det derfor
nødvendigt at tænke legepladsen og
legemuligheder bredere i denne nye
kontekst. Det gælder, både hvad angår
aldersgrupper og funktioner – som en
integreret del af byens rum og liv.
Det kræver imidlertid, at vi bliver
meget bedre til at identificere og integrere mulighederne for en multifunktionalitet i byrummet, som vil
give liv til byen i flertallet af døgnets
timer.

Men der er også steder med helt oplagte muligheder, som blot behøver at
blive hjulpet lidt på vej. Det handler
her bl.a. om at tænke mere utraditionelt med hensyn til funktioner og materialer, når man udformer byrummene
– afhængigt af omgivelserne, naturligvis.
Der må gøres op med dogmet om,
at alene granit er lig med kvalitet, for
der er mange flere faktorer, som har
indflydelse på kvaliteten af et byrum.
For eksempel de muligheder, der er
for, at byens liv kan udfolde sig – herunder også leg i forskellige afskygninger.
Man kan arbejde med dette på
mange måder. Det synes f.eks. helt oplagt at arbejde mere og videre med den
slags midlertidige sæsonbetonede foranstaltninger, som allerede findes.
Men midlertidighed kan også være
varieret benyttelse over ugen, f.eks.
kan dét sted, der fungerer som p-plads
mandag-fredag, med få midler indrettes til at fungere som rullehockey- eller
streetbasketbane i weekenderne.
I Lyon er der erfaringer med at arbejde med midlertidighed og variation
i byens rum. Bl.a. arrangeres en række
forskellige kulturelle begivenheder,
udstillinger og aktiviteter. Sommeren
igennem er der hver fredag aften rulleskøjteløb gennem byen, hvor hundreder af mennesker – gamle som unge –
deltager. Sådanne arrangementer er
med til at åbne øjnene og skabe nye
traditioner for at bruge byens rum.
Legepladsen har traditionelt set
været et præcist afgrænset areal, indrettet på grundlag af voksnes fornem-

melser af børnenes behov for fysisk
udfoldelse og udfordringer. Der har i
mange år været gjort meget for at
dække de behov.

■ Barbara le Maire Wandall er landskabsarkitekt Mdl, og ansat hos Rambøll
Nyvig. For tiden varetager hun den daglige projektledelse i forbindelse med udarbejdelsen af en byrumshandlingsplan for
Københavns Kommune, hvori de nævnte
temaer indgår.
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En seværdig legeplads

Banerne på Bülowsvej
Idrætslegepladsen ligger midt i et storbykvarter på Frederiksberg.
Fotos: Benny Schytte

Af Benny Schytte

I

forbindelse med nedrivning af to fabriksbygninger på Bülowsvej på
Frederiksberg blev der skabt mulighed for at anlægge en idrætslegeplads i
et tæt bebygget boligkvarter til brug
for beboerne, den nærliggende skole
og de lokale idrætsforeninger.
Idrætslegepladsen stod færdig i
1994 og indeholder to store multibaner
med henholdsvis asfalt og kunstgræs,
et legeområde med et højt klatrenet og
legedyr, to mindre beplantede bakker
samt et større fliseområde med
bord/bænkesæt og store kampesten.
De beplantede bakker, som er et yndet
lege- og opholdssted, og områderne
med græs, der er sået i armeringsmåtter for at klare det store slid, giver området et grønt islæt.
Boldbanerne er meget benyttet af
områdets unge, og specielt asfaltbanen
anvendes meget til fodbold, rulleskøj-
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tehockey, skateboard mv. Boldbanernes
belægning med hhv. asfalt og kunstgræs gør det muligt at benytte banerne
hele året rundt.
Idrætslegepladsen er meget attraktiv og benyttes af lokale børnehaver,
børnefamilier samt af lokalområdets

børn og unge efter skoletid, om aftenen
og i weekenderne.
Idrætslegepladsen benyttes også
flittigt af skolens elever i frikvartererne
og i forbindelse med skolens idrætsundervisning. Både de store og mindre
elever er meget interesserede i at bruge

boldbanerne i frikvartererne. For at
sikre at alle kan få mulighed for at benytte dem uden større konflikter, har
skolens elevråd udarbejdet en model
for brug af boldbanerne, hvor eleverne
på skift har adgang til dem.
Det har efterfølgende vist sig, at
materialevalg, belægninger osv. har
været af en så god kvalitet, at området
i dag – 10 år efter opførelsen – i store
træk fremstår intakt. Bortset fra lidt
graffiti har området ikke oplevet hærværk af nogen art.
I 1994, da det nye udeareal blev
etableret, var jorden forurenet af olie fra
en tidligere fabrik på stedet. Man fastholdt dog projektet og kørte så meget
jord væk som muligt. Der er nedlagt en
membran under hele området som en
ekstra sikkerhed mod den forurenede
jord. Denne løsning har fungeret godt.
Skolen afsætter årligt 700.000 kr. til
vedligeholdelse, som udføres af skolens personale. Derudover finansierer
kommunen vedligeholdelse af træer og
beplantninger, der klares af kommunens gartnere.
En fornyelse og renovering af
idrætslegepladsen er under etablering
med en bevilling fra Frederiksberg
kommune. Formålet er at give det nuværende anlæg et løft og gøre området
endnu mere brugbart og funktionelt.

NAVN:
Banerne på Bülowsvej
BELIGGENHED:
Midt i et storbykvarter ved skole
og idrætshal. Etableret i 1994 af
Frederiksberg kommune.
ANLÆGSUDGIFTER:
5 millioner kr.
FINANSIERING:
Lokale- og Anlægsfonden og
Frederiksberg kommune.
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Bygger-jubilæum

Byggeren i Rødovre
er fyldt 40
12. august holdt Rødovre Byggelegeplads en stor jubilæumsfest

D

40

et var en herlig dag med besøg
fra nær og fjern, gamle medlemmer, gamle medlemmers
forældre, Ester Rasmussen – vores
første leder, som var med til at starte
Byggeren, repræsentanter fra andre
byggelegepladser og institutioner, forvaltningen og borgmesteren, fagforeningen, tidligere kollegaer og en masse
aktive byggerbørn. Alle kom med ønsker om, at den gode ide må leve og
udvikle sig. Der var taler, og der blev
sunget, snakket og hygget hele dagen.
Og så fik vi mange herlige gaver. Tak
skal I have alle sammen”.
Denne begejstrede minirapport har
Legepladsen modtaget fra fødselaren,
som fortsatte festlighederne dagen efter med en speciel 40 års jubilæums
grillfest.
Leder John Hansen skriver i folderen lavet i anledning af den runde dag:
“Et 40 års jubilæum i børneinstitutions-sammenhæng er stort, når man
tænker på alle de forandringer, der er
vilkårene i dagens Danmark.
Byggerens jubilæum synes jeg selvfølgelig er noget helt særligt og unikt,
bl.a. med dens fysiske placering som
en oase i et bymiljø” (...) her er en
iværksætterånd, hvor der stadig fokuserers mere på muligheder end på begrænsninger. Grundlaget for Byggeren
blev lagt for 40 år siden. Glæden, udfordringen, kreativiteten, samværet lever fortsat. Byggeren var og er fortsat
åndehullet i dagligdagen for børn, familie og personale”.
Rødovre Byggelegeplads har været
på sin nuværende adresse på Nyholms
Allé siden 1967, hvor man lagde ud
med 7.700 kvadratmeter jord, men nu
råder over godt 15.000. Med årene kom
et stort hus til foruden (fod)boldbane,
stor carport, trampolin, hestefold, ri-
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desti, cykelbane og senest Multihallen.
På vegne af RBV – Rødovre Byggelegeplads Venner – skriver Jens Andersen i folderen:
“I takt med at samfundet har ændret sig, er der gennem de sidste år sket
et skred mod en mere strømlinet
struktur. Plads til det skæve og anderledes – ting, som ikke kan sættes i bås
– har fået sværere tider. På trods af –
eller måske netop på grund af samfundets ændring – så er grundfilosofien
for såvel Byggeren som RBV den
samme nu som dengang – nemlig at
skabe et åndehul i vores fortravlede
hverdag på tværs af alder og social
baggrund, samtidig med at alle skal
opleve sig selv som individuel og betydningsfuld.
RBV har en forpligtigelse til at be-

vare, sikre og udvikle det, som Byggeren har stået for i 40 år – og det er en
forpligtigelse, som foreningen med
glæde lever for”.
Tillykke med det og det samme til
Frank Simonsen, der er suppleant i
Dansk Legeplads Selskabs bestyrelse,
og som i september kunne holde sit 25
års jubilæum som pædagog på
Rødovre Byggelegeplads. Om glæden
ved sit arbejde fortæller han:
– At man kan arbejde udendørs altid med de fire elementer jord, ild, luft
og vand. At arbejde med børn på en
måde, som er båret af ens egen motivation – at man selv har det sjovt og hele
tiden kan finde på noget nyt. At være i
naturen sammen med børnene og dyrene, grave, bygge og udfolde sig – det
er guld værd.

Boganmeldelse

En idrætslegeplads
skal ligge i vejen
Ny bog anmeldes af cand. scient. Søren Nabe,
projektleder i Kræftens Bekæmpelse.
Titel: En idrætslegeplads skal ligge i vejen!
Forfatter: Benny Schytte
Udgivet af: Lokale- og Anlægsfonden
80 sider. Pris: 60 kr.

D

Nødvendigt alternativ
Som sagt har der fra kulturpolitisk og
pædagogisk side i de sidste 20 år været
sat fokus på vigtigheden i at skabe nye
bevægelses- og idrætsmuligheder i de
eksisterende byrum. Benny Schytte illustrerer dette gennem titlem på sin
bog. “En idrætslegeplads skal ligge i
vejen” er et citat, som arkitekten Steffen Mossin i 1986 brugte i forbindelse
med en kritik af 1960’ernes og 1970’ernes idrætsbyggeri og for at tydeliggøre
beliggenheden af dette alternativ til
byggeri.
Om udviklingen siger Benny
Schytte:
“Kort fortalt kritiserede man de sidste årtiers traditionelle idrætsplanlægning og mente, at anlæggene var skabt
på konkurrence- og turneringsidrættens præmisser. Dermed kunne de kun
i mindre grad opfylde de behov for faciliteter, omgivelser og væresteder som
mange af de nye strømninger af kropskulturel karakter havde. En anden kritik gik på, at idrætten var flyttet ud af
byen og foregik afsondret og isoleret i
næsten fæstningslignende omgivelser.
Et billede der i høj grad stadig er gældende”.
Men udover at etableringen af
idrætslegepladser skal ses som en del
af de kulturpolitiske mål om ytringsfrihed, demokrati, kvalitet og decentralisering, påpeger han også et andet forhold, som gør idrætslegepladser
vigtige – nemlig den stigende overvægt og fysiske inaktivitet blandt børn.
“Bevægelse og kropslig udfoldelse
er i dag vigtigere for børn end nogensinde... og for at blive brugt skal
idrætslegepladserne placeres, hvor folk

færdes i forvejen”, påpeger han som én
måde at sætte ind i forhold til den negative sundhedsudvikling.
Og netop i forhold til at fremme fysisk aktivitet i sig selv og forebygge
overvægt har sundhedsmyndigheder
og forskere øget opmærksomheden på
betydningen af centralt placerede, tilgængelige og trygge, rekreative bevægelsesmuligheder.
Undersøgelser fra Ballerup Kommune viser eksempelvis, at spændende legepladser placeret i skolegården er den vigtigste faktor i forhold
til at få børn til at være fysisk aktive.
WHO er også opmærksom på sammenhængene mellem “miljøet” og fysisk aktivitet og har etableret programmet AGITA-Europe, og Sundhedsstyrelsen samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet støtter ligeledes initiativer til fremme af fysisk aktivitet qua
de fysiske rammer.

Hvordan skal
en idrætslegeplads forstås
Som det fremgår af forordet til bogen,
så er “en idrætslegeplads et åbent sted,
der fremtræder synligt og indbydende
og typisk i områder med stor boligtæthed og nær institutioner og skole.
Det er vigtigt, at den repræsenterer en
variationsmulighed af aktiviteter og inviterer til forskellige, samtidige udfoldelsesmuligheder, så den ikke beslaglægges af en enkelt gruppe.”
Historisk set har idrætslegepladsen
og legepladsen ikke altid haft dette
skær af åbent møde- og udfoldelsessted. Benny Schytte viser således, at
bevægelsen fra gymnastikpladser over
park- og legepladser til idrætslegepladser skal ses som en del af tidens
menneske/børnesyn og de reformkræfter, der på forskellig vis har påLegepladsen 3/2004

▲

en moderne byplanlægning
har skabt mange fejltagelser.
F.eks. bilismens indtrængen
overalt og byens opsplitning i adskilte
områder – for bolig, arbejde, handel og
fritid. Byrummet som mødested for sociale udvekslinger og lokale sysler har
haft trange kår. Noget må der gøres,
hvis der skal skabes liv og bevægelse i
lokalområderne.
En af frontkæmperne for denne sag
er kultursociologen Benny Schytte, der
gennem publikationer, debatindlæg og
projekter længe har sat fokus på behovet for bynære rekreative bevægelsesområder som modtræk til decentrale
idrætsanlæg og bevægelsesfjendske
byområder.
Han har netop for Lokale- og Anlægsfonden skrevet bogen “En idrætsplads skal ligge i vejen”. Heri påpeger
han, at trods eksisterende alternativer
til de traditionelle idrætsanlæg i form
af såkaldte idrætslegepladser, så mangler der en opsamling og indsats på området, sådan at idrætslegepladser i
fremtiden udvikles og etableres på
baggrund af nationale og internationale erfaringer og viden.
Med sin bog tager Benny Schytte
hul på denne opsamling, idet han gennemgår idrætslegepladsernes historie
både som idé og i forhold til etableringen af dem. Han beskriver også forskellige nutidige idrætslegepladser og
giver gode råd og idéer til etablering
af nye. Står man som institution, boligforening eller kommune over for at
skulle renovere eller etablere nye
nærområder, er et kig i “En idrætslege-

plads skal ligge i vejen” en rigtig god
idé.

9

Boganmeldelse

▲

10

virket idræts-, park- og byplanlægningen.
Som nævnt så opstår der op igennem 1980’erne en kritik af placeringen
af mange af den organiserede idræts
forskellige anlæg. Endvidere sker der
en række ændringer. Nye aktiviteter
vinder frem, nye befolkningsgrupper
begynder at dyrke idræt, og bevægelsen væk fra den organiserede idræt
henimod øget selvorganiseret idræt begynder så småt. Denne udvikling er
fortsat i det nye årtusind.
Idrætsvaneændringerne m.m. førte
til kritik af den førte idrætspolitik og
resulterede i udarbejdelsen af en række
betænkninger og udviklingstiltag, som
bl.a. satte fokus på idrættens rum. For
den historisk interesserede beskriver
Benny Schytte de forskellige offentlige
initiativer og udviklingsarbejder, der
på forskellig vis forsøgte at udvikle
området.
I Norge, som gennemløb den samme udvikling, har man siden 1993 på
mere gennemgribende vis udviklet idrætslegepladsområdet gennem støtte
fra Kulturdepartementet til nærmiljøanlæg. Således udgjorde nærmiljøanlæggene i år 2000 ca. 30% af samtlige
anlæg i Norge.
Legepladsen 3/2004

Undersøgelser på de norske nærmiljøanlæg har vist nødvendigheden
af, at både pigers og drenges behov tilgodeses, og at børn og unge i større
grad skal inddrages i etableringsfasen.
Således fylder drengenes boldbane meget på de norske anlæg. Derved kommer drengene til at fylde meget, og det
afholder mange piger og mindre børn
fra at bruge idrætslegepladsen.
I Danmark tyder en undersøgelse af
tre skoler og børnenes brug af indendørs- og udendørs områderne på,
at for de små klasser er det vigtigt, at
afstanden mellem “deres” lege- og udfoldelsesområde og deres klasseværelse er lille. Der er derfor al mulig
god grund til være opmærksom på,
hvordan en idrætslegeplads udformes
og etableres.

Gode idéer og nye initiativer
I bogen gennemgår Benny Schytte otte
forskellige idrætslegepladser. Eksemplerne viser bredden og mangfoldigheden og repræsenterer en forskellighed i
forhold til geografisk beliggenhed, placering i lokalområdet, faciliteter, materialevalg, aktivitetsmuligheder og anlægsudgifter. Her er gode anvisninger
til, hvordan en udviklingsproces om-

kring etablering og udformning af en
idrætslegeplads kan være. Anvisningerne viser bl.a., at spørgsmål vedrørende
• adgang til idrætslegepladsen,
• tryghed og samtidige udfoldelsesmuligheder for så mange piger, drenge,
store, små, familier som muligt
• indretning og udformning
• brugerinddragelse m.m.
– er vigtige i forhold til at etablere en
idrætslegeplads.
Benny Schytte slutter med at påpege
behovet for “en række initiativer, der
kan sikre en grundig idéudvikling af
fremtidens idrætslegeplads” og nævner bl.a., at der er et behov for at undersøge, hvor de skal ligge, hvordan
de skal se ud osv. Derved kan læseren
få det indtryk, at tiden ikke er moden
nok til at etablere en idrætslegeplads.
Det er uheldigt og står i kontrast til alle
de gode eksempler og anvisninger,
som bogen “En idrætslegeplads – skal
ligge i vejen” er fuld af.
■ Søren Nabe-Nielsen arbejder for øjeblikket med et projekt, som undersøger betydningen og effekten af fysiske rammer som
motivationsfaktor for fysisk aktivitet.
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På bestyrelsesmødet var de tilstedeværende: Barbara Wandall, Thor-Leif Andersen, Helle
Nebelong, Marianne Mortensen, Ida Vestergaard og Klaus Nedergaard. Foto: Benny Schytte

Af Helle Nebelong

På bestyrelsesmødet den 10.
august talte vi om visioner,
herunder synliggørelse og
markedsføring af Dansk
Legeplads Selskab

V

isioner for fremtiden var hovedemnet på bestyrelsesmødet.
Der blev snakket løst og fast og
diskuteret ideer og nye tiltag samt strategier for, hvordan vi kan udbrede
kendskabet til Dansk Legeplads Selskab. Vi vil gerne være en synlig forening og anerkendt høringspart, når debatten handler om legepladser og
børns ret til fri leg. DLS har i over 20 år
arrangeret et årligt Lejrekursus og har
stået bag andre succesfulde kurser,
som har været holdt bl.a. på Vejle
Idrætshøjskole. Kurser, workshops og
events er noget af det, vi gerne vil arbejde på at gennemføre – og meget
gerne i samarbejde med andre. Men
lige nu er den vigtigste opgave at få
udbredt kendskabet til DLS og få øget
medlemstallet.
En opgørelse pr. 10. august viser, at
vi er 281 medlemmer fordelt på 80 personlige medlemskaber, 135 institutioner/skoler m.v., 20 uddannelsessteder,
16 landsorganisationer/foreninger, 13
kommuner og 17 virksomheder.

Da der for et par år siden var flest
medlemmer, havde selskabet til sammenligning godt 400 medlemmer. Faldet i medlemstallet er dog ikke så stort
som frygtet tidligere på året, da rigtig
mange i år har betalt for sent og derfor
i første omgang var blevet slettet af listen. Sekretariatet bruger for meget af
dets sparsomme tid på at udsende rykkere, registrere indbetalinger, ajourføre
medlemslister og adresselister, genoprette medlemmer og udsende blade til
de, der i første omgang var blevet slettet.
DLS har mange potentielle medlemmer og vil proaktivt arbejde på at
få kontakt til disse og få en frugtbar
dialog i gang. Selskabets computer har
desværre haft en alvorlig virus, hvilket
ikke just er fremmende for kommunikationen! Det har betydet, at vi i en periode ikke har kunnet modtaget og besvar e-mails. Det beklager vi og håber,
at hjemmesiden www.legepladsen.org
der åbner inden årets udgang, forhåbentlig giver bedre betingelser for
direkte kommunikation og vidensdeling, som kan komme alle til gode og
være med til at synliggøre DLS.
Debatten om visioner og tiltag
fortsætter på de kommende møder.
Bestyrelsesmøderne i Dansk Legeplads Selskab er åbne for alle medlemmer af DLS.
Næste møde er tirsdag 26. oktober
kl. 15.00 hos Frie Børnehaver i Klerkegade 10B, 1308 København K.
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