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Målet med projektet 
Målet med dette projekt er, at vi gerne vil forny nogle af vores nuværende legeredskaber på 
legepladsen, samt udsmykke vores kedelige hegn rundt om legepladsen.  
 
Vi vil gerne; 

● gøre legepladsen mere attraktiv for børnene og inspirere dem til flere selvvalgte lege i 
vores udetid i hverdagen.  

● lave flere udeaktiviteter for børnene og skabe flere små aktivitetsrum på vores legeplads, 
som inspirerer til leg, dialog og kreativitet.   

● opnå at kunne inddrage vores børn i projektet, så de er med til at tage ansvar for at passe 
på tingene efterfølgende.  

● signalere at vi er en børnehave, hvor man får lov at blomstre som barn og er kreativ på 
mange måder. 

Læreplans fokus 
Sprog og kommunikation: 

Historien omkring vores dinosaurpark vil helt sikkert skabe samtaler blandt børn og voksne. Vi vil 

sætte fokus på, at styrke deres fantasi i legen og få dem til at fortælle deres egne 

dinosaurhistorier. 

Natur, udeliv og science: 

I tråd med at vi er en grønne spirer institution, så skal idéen med at lave små aktivitetsområder 

udenfor gerne være med til at skabe interesse for mere leg ude på legepladsen. Vi sætter samtidig 

fokus på at skabe endnu flere udeaktiviteter i børnehøjde, når vi bringer kreativiteten ud. 

Kultur, æstetik og fællesskab: 

Vi vil sætte fokus på at hjælpe børnene i gang med de nye ting på legepladsen og opfordre dem til 

at inddrage hinanden i fællesskabet om legen. 

Vi vil sætte fokus på en kultur hvor børnene lærer at passe på tingene. Det vil vi bl.a. gøre ved at 

introducere dem for at de kan lære alle andre at passe godt på vores ting, så de holder i lang tid. 

Det vil vi bl.a. gøre ved at inddrage børnene i processen med at skabe tingene.  

Vi vil skabe en kultur i forbindelse med vores værksteder, hvor børnene kan være med til at 

hamre, save i træ, snitte pinde og meget mere.  

Krop, sanser og bevægelse: 

Vi vil gerne inspirere børnene til at bruge deres kreativitet ved at pynte hegnet, som giver 

anledning til at videreudvikle på deres kreative kompetencer.  

Alsidig personlig udvikling: 

Vi vil gerne tilbyde børnene en bred vifte af nye muligheder, som de kan bruge til deres alsidige 

udvikling gennem brug af disse aktiviteter og nye områder.  

Social udvikling: 

Nye legeting skaber ofte nye relationer, da børnene drages af deres interesser. De kommer med i 

nye lege, hvor nye relationer dannes.  
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Aktiviteter 
Vi vil arbejde med følgende aktiviteter: 

● Blomsterdage 
o Målet er at børnene udsmykker legepladsen med deres egne blomster, som de selv 

skal være med til at passe. 
● Dinosaurparken skal indeholde forskellige dinosaur-figurer, som er skåret ud i træ, malet 

og hængt op i hegnet bag vores træer og buske.  
o Målet er at børnene ud fra de forskellige dinosaurer kan skabe deres eget lille 

dinosaurunivers i hule området.  
● Benzintank og vaskehal 

o Målet er at skabe et læringsmiljø til alle dem, som leger på vores cykler. 
● Trafikbane 

o Målet er at børnene kan lege trafik og få læring omkring trafikreglerne. 
● Møbler lavet af paller 

o Målet er at skabe flere hyggerum rundt på legepladsen 
● Motorikbane 

o Målet er at styrke børnenes motorik, samtidig med at den kan være med til at 
udfordre de mindste af børnene i deres motoriske udvikling. 

● Aktivitetstavler til hegnet bl.a. musikplade, maletavle m.m  
o Målet er at disse skal sætte gang i kreativiteten hos de enkelte børn.  

● Vaskestation 
o Målet er at børnene kan være med til at vaske legetøj på legepladsen. 

● Læringstavler 
o Målet er at trække flere af læringsaktiviteterne udenfor og skabe rum for 

nysgerrighed hos børnene. 
● Ny bålplads 

o Målet er at skabe rum for mere bålhygge og bålmad på legepladsen. 
● Udvidelse af sandkasse og nye kasser til sandkasse ting 

o Målet er at skabe mere rum for sandkasseleg. 
● Flere legehuse 

o Målet er at skabe mere leg og plads omkring legehusene, da vi kun har et enkelt 
legehus, som altid er fyldt af børn. 

● Hinkerude 
o Målet er at skabe rum for motoriktræning, hvor det at hoppe er i fokus. Både på et 

ben og med samlede ben. 
● Fjerne gammelt legehus og tankstation 

o Målet er at børnene skal have lov til at fjerne disse og øve sig i at save. 
● Nisser 

o Målet er at skabe julehygge i hegnet langs indgangen til børnehaven. 
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Tidsplan 
Vores projekt strækker sig over perioden fra april – december 2020.  
 

Aktivitet Tidspunkt Deltagere Ansvarlig 
Indhente inspiration til aktiviteter April/maj  Thomas og 

Anja 

Blomsterdage Maj Alle børn Alle 

Pallemøbler og vaskestation Maj Alle børn Anja 

Fjerne gammel legehus, samt 
gammel tankstation 

Maj Alle børn Alle 

Male hinkeruder, samt optegne 
trafikbane 

September  Dorte, Line 
og Anja 

Benzintank og vaskehal September Forældre Anja 

Udvide sandkasse og lave nye 
kasser til sandkasse ting 

September Forældre og pedel Anja 

Bygge motorikbane September Forældre Anja 

Udvide legehusområdet September Forældre og børn Dorte 

Ophængning af læringstavler September Forældrerådet Anja 

Projekt omkring bålsted September  Kirsten 

Musiktavler Oktober Alle børn Dorte 

Udskæring af dinosaurer og tavler, 
samt maling af dinosaurerne 

Oktober Alle børn Thomas og 
Line 

Opsætning af dinosaurer November Alle børn Line og Anja 

Udskæring af nisser, samt male og 
hænge i hegnet 

November/december Forældre Line 

Fordeling af opgaver 
Hver gruppe har ansvaret for at informere børnene om brugen af de nye ting på legepladsen. Der 
informeres om at vi har en forventning til at de kan være med til at passe på tingene, så de holder i lang tid.  
 
Mange af aktiviteterne kan laves om eftermiddagen hvor alle kan deltage. Der vil sikkert også opstå 
spontane aktiviteter i forløbet. 
 
De store opgaver som at bygge nye legeting vil være en opgave, der udføres af forældre til arbejdslørdagen 
i september. Idéerne lægges ud inden arbejdslørdag, så forældrene kan se hvilke ting vi gerne vil have lavet. 
Det giver dem en mulighed for at byde ind på opgaverne efter ønske.  
 
Myrerne vil stå for meget af det arbejde vi skal lave, da vi ønsker at inddrage dem i processen.  
 
Græshopperne står for et køkkenhave projekt samme tid som os, så de vil have mulighed for at deltage, når 
de har lyst.  
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Samarbejdspartnere 
Vi har fået donationer fra bl.a. Y-mens Vinderup og Sparekassen Vendsyssel i Vinderup. Disse donationer 
har vi bl.a. brugt til at købe bord- og bænke sæt, samt et nyt bålsted og bænke dertil.  
 
Vi vil inddrage forældrerådet i processen og få dem til at hjælpe med at reklamere for arbejdslørdagen, 
hvor de store ting skal laves. Her vil vi ydermere inddrage alle de forældre, som siger ja til at deltage i 
arbejdslørdagen. 
 
Vi har fået lov at hente alle de paller vi skal bruge hos Egebjerg maskinstation, samt Ejsing Tømrerfirma. De 
leverer dem til os på legepladsen. 
 
Forældrerådet indsamlede penge til alle vores læringstavler ved donationer fra lokale erhvervsdrivende. 
 

Evaluering af projektet 
Projektet har været rigtig godt. Vi synes der er blevet skabt flere læringsrum på legepladsen. I en Covid-19 
tid hvor der opfordres til, at vi opholder os så meget ude med børnene som muligt, så har det været et 
fantastisk projekt at arbejde med.  
Vores legeplads virkede trist og kedelig og vi trængte til en opdatering på nogle af tingene. Derfor var det 
vigtigt for os, at der blev skabt plads til både læring, leg og hygge.  
 
Vi er etableret i et lokalsamfund, hvor fællesskab og hjælpsomhed er en naturlig del af hverdagen. Forældre 
og lokale erhvervsdrivende har stået klar til at hjælpe os med mange forskellige ting. Det er vi evigt 
taknemmelige for.  
 
Vores børn har været så gode til at hjælpe til med alle projekterne. De elsker at gå og hjælpe med praktiske 
opgaver - og opgaver hvor de skal bruge sig selv fysisk. De er ikke bange for at tage fat og knokle.  
Vores tanke om at skabe flere læringsrum, hvor lege og kreativitet kan udfolde sig, synes vi at der er blevet 
opfyldt. Børnene har efterfølgende nydt godt af fornyelsen.  
Der er blevet leget med alle de nye områder og motorikken er blevet udfordret blandt børnene. De bruger 
stadig alle områder. 
 
Vores bålsted holdte desværre ikke for godt, så der skal vi have ændret lidt på opsætningen, så den bliver 
forsvarlig igen. Vi glæder os til at den er færdig og vi kan benytte det i vores hverdag. 
 
Vi vil til foråret fortsætte med at udvide læringsområderne på legepladsen. Vi vil i den forbindelse søge 
forskellige pengepuljer og fonde, som vi vil bruge til at bygge videre på projektet.  
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Billeder af projektet 
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Tak til sponsorer,  

samt forældrerådet for de fantastiske 

læringstavler 
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