gErLEV LEgEparK
LEgEagEntEr

Skab sjov bevægelse for alle i
skolens frikvarter.
– Gerlev Legepark, Skælskør Landevej 28, 4200 Slagelse, tlf. 5858 4065, gerlev@gerlev.dk –

LEgeagenter
UDVIKLINGSFORLØB FOR ELEVER OG KOORDINERENDE LÆRERE
Lege er båret af fællesskab, hvor man skal nå til enighed og legens regler skal overholdes, for at
legen kan være sjov og spændende. Opbyg et fællesskab omkring legen ved at uddanne 20-25
elever som Legeagenter, der sætter gang i fysisk aktive lege i skolegården.
Skolens udvalgte 20-25 elever deltager i et udviklingsforløb, hvorefter de bliver certificerede legeagenter. Legeagenterne vil gennem forløbet få redskaber til at kunne tilbyde organiseret, fysisk
aktiv leg i skolens frikvarterer for de elever, der har lyst til at deltage. Legeagenternes aktiviteter
vil blive et struktureret supplement til det, som ellers foregår i skolegården.
Legeagenternes koordinatorere, som er lærer eller pædagoger, samt skolens leder eller en
repræsentant for denne deltager under forløbet i to spot kurser rettet mod at skabe en holdbar
ordning med legeagenterne. Første kursus har fokus på, hvordan de voksne støtter legeagenternes virke. Andet kursus har fokus på forankring af Legeagenterne i folkeskolen.
En skolegård, hvor store elever leger med de små i frikvartererne, skaber tryghed for hele skolen.
Vores erfaringer viser, at mange elever er glade for at ”lege med de store”, og eleverne oplever en
lettelse ved at måtte være med uanset, hvem de er eller “hvor god man er”. Har man ikke nogen
at lege med, kan man altid gå hen til Legeagenterne. Legeagenterne løser derfor også nogle af
problemerne omkring mobning og eksklusion i skolegården.

LEGEAGENTERNE
LAVER ALTERNATIVE
AKTIVITETER SÅ ALLE
KAN VÆRE MED OG
HAVE DET SJOVT I
FRIKVARTERET.
Et tilbud til elever med drive

Mange teenagere har et ønske om at opleve sig som nødvendige. Her kan rollen som Legeagent
og medlemskab af skolens Legeagenter for nogle elever være en god løsning. Især hvis skolen
bakker op om de unge som positive rollemodeller, dette har vist sig gavnligt både for “stærke” og
“svagere” elever. Skolens Legeagenter kan i forbindelse med formidling i skolegården være klædt
i signal-tøj, som støtter de unge. Kommunen og/eller de enkelte skoler sørger selv for ”signal-tøj”.
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LEg pÅ tVÆrS aF KLaSSEtrIn
gEnInDFØrSEL aF LEg SOm KULtUrBÆrEnDE ELEmEnt I SKOLEn
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ØVrIgE ELEVEr
Leg med de store
Nye sjove aktiviteter
Mindre mobning

Figuren illustrerer, hvilken værdi den fysisk aktive leg på tværs af alder har for
hhv. legeagenterne, skolegården generelt og skolens øvrige elever.

En traDItIOn FOr LEg I SKOLEgÅrDEn
Tidligere har det været helt naturligt for børn at lege på tværs af alder, hvor de således har videregivet deres lege fra generation til generation. Både i og udenfor skolen har det de sidste mange
år været kotume at adskille børn ift. alder, hvilket har været med til at beværliggøre legenes videreførsel. Dette har resulteret i at mange lege er gået i glemmebogen. Gerlev Legepark arbejder
for at genoplive disse lege og den bedste metode indtil videre har været at uddannel legeagenter,
som tager ansvar for at opsætte lege i skolens frikvarter.
Legeagenterne udfylder således en rolle, som før har været en central figur i skolegården - en
igangsætter af lege og fysisk aktivitet. Denne rolle er på de fleste skoler udfyldt uden uddannede
legeagenter, men ofte er det kun fodbold, der blivet spillet. Dette har en tendens til at udelukke
en stor del af eleverne og kan være med til at understøtte mobning og udelukkelse. Legeagenterne tager ansvar for at få alle med og sørger for at legene også er tilgængelige for de elever,
som oplever nederlag med frikvarterets traditionelle aktiviteter.
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Overblik over udviklingsforløbet
Forløbet består af fem moduler bestående af to spot-kurser for de koordinerende lærere/
pædagoger, samt en repræsentant fra ledelsen. Legeagenterne gennemgår en unvervisningsdag
samt en praktikdag med vejledning fra Gerlev Legeparks instruktører. Forløbet afsluttes med en
kombineret legedag og fejring, hvor Legeagenterne får et diplom. Hvert modul beskrives på de
følgende sider.

Indhold
STØTTE AF LEGEAGENTERNES VIRKE.

Grundkursus i
fysisk aktiv leg

Praktikdag for
legeagenter

FORANKRING AF
LEGEAGENTER

Spot Kursus 1: for koordinerende lærere
Koordinering af støtte til legeagenterne
Tilpasning af fysiske omgivelser til leg og
bevægelse

Uddannelse af legeagenter
Uddannelse som instruktør af lege.
Kurset kan tones i forhold til aktuelle og
lokale behov.
Vælg mellem: ”Vilde lege, den gode
kamp”, ”Brug Bolden” og ”Lege for grupper med særlige behov”

Praktikdag
Agenterne er i aktion på skolen og får
vejledning og støtte af Gerlev Legeparks
instruktør samt koordinerende lærere/
pædagoger

Spot Kursus 2: for koordinerende lærere
Udarbejdelse af strukturer der sikrer
ordningens holdbarhed
Inkludere lege i hverdagen

Legedag og Cerificering
AFSLUTNINGSEVENT &
Certificering

En praktik og legedag i Gerlev Legepark
for Legeagenterne, deres tilknyttede
lærer og pædagoger + op til i alt 50
skolekammerater.
Ceremoni for certificering af Legeagenterne
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spotkursus 1 - for koordinerende lærere:

Støtte af Legeagenternes Virke
FORMÅL
Vidensdeling af forskningen om indretning af skolegården sikrer at alle eleverne – også børn med
særlige behov eller handikap - får et tilbud om aktivitet i fri kvartererne.

INDHOLD
Gerlevs instruktør underviser deltagerne i, hvordan skolens udeområder indrettes til leg og
bevægelse. Der bør være plads til både stille lege og vilde lege samt være områder uden boldspil
og cykler. Der bliver vist eksempler på hvilke lege, der kan leges på forskellige steder og hvorfor.
Desuden gennemgås, hvordan “skilte” med lege fra bogen “Euroleg - 121 Lege fra Idræthistorisk
Værksted” kan hjælpe til at skabe lege i frikvarteret. Skiltene illustrerer og forklarer nogle af de
gamle lege og spil, som også findes i Gerlev Legepark.

RESULTAT
Viden i den koordinerende gruppe om forløbet og legens gode effekt på skolen.

MÅLGRUPPE
For koordinerende lærer og pædagoger og repræsentant fra skolens ledelse.

VARIGHED
1,5 timer

PRAKTISKE FORHOLD
Den praktiske del foregår udenfor i det omfang vejret tillader.
Kurset afholdes samme dag som uddannelsen af Legeagenterne
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Uddannelse af Legeagenter:

Grundkursus i fysisk aktiv leg
FORMÅL
Præsentation af lege som legeagenterne kan sætte i gang på skolen.
Gennemgang af grundlæggende redskaber til formidling af fysisk aktiv leg.

INDHOLD
Kurset giver de fornødne redskaber til at formidle fysisk aktiv leg, og det er muligt at vælge et af
tre fokusområder for kurset - disse er forklaret på næste side.
Kurset introducerer en række idrætslege, der fremmer fysisk aktivitet, børnenes sociale kompetencer samt den grundmotoriske udvikling. Kurset har en praktisk del, hvor der vises eksempler
på, hvilke lege man kan lege, og hvordan de sættes i gang. I den teoretiske del, gennemgår vi
de lege, der er blevet leget. Der tages afsæt i bøgerne Gl. Idrætslege i Danmark bind 1-4 af Jørn
Møller og Euroleg, som er en samling af skilte der illustrerer og forklarer lege, som også er skrevet af Jørn Møllers. Målet er, at idrætslege med støtte fra legeagenterne kan blive en del af skolens egen legekultur og med tiden blive selvbærende.

RESULTAT
Idrætslege med støtte fra legeagenterne kan blive en del af skolens egen legekultur og med tiden
blive selvbærende.

MÅLGRUPPE
For de udvalgte elever og koordinerende lærere

VARIGHED
3 timer inkl. pauser

PRAKTISKE FORHOLD
Den praktiske del foregår udenfor i det omfang vejret tillader.
Kurset afholdes samme dag som spot kursus 1.
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Uddannelse af Legeagenter:

Fokus for grundkursus
Det er muligt at fokusere grundkurset efter aktuelle og lokale behov. I samarbejde med
Gerlev vælges kan der således mellem følgende områder:

VILDE LEGE, DEN GODE KAMP
Deltagerne lærer at arbejde med forskellig former for kampleg, hvor børn kan prøve kræfter
med hinanden. Der arbejdes med rammer og regler for den gode kamp, så det ikke bliver
slåskamp, men kampleg. Kurset henter sin inspiration i lege som: Grænsekamp, Trække kat,
Stangbrydning, Firetræk, Styrte stang, Røvkrog, m.fl. En del af legene, som f. eks. “Stangbrydning”, “Trække kat” og “Snøre Vibe”, er tvekampe og styrkekampe i en udformning, hvor
alle kan alle være med. Redskaberne er reb og træstykker, samt de personer, der deltager i
legen.
Målet er at lære børn at slås på en ordentlig måde – med respekt for hinanden og reglerne.

BRUG BOLDEN
Spørger man børn og unge, hvorfor de ikke går ud og leger, angiver børn ofte, at de ikke
kan lide at spille fodbold... Der er en rigdom af muligheder for leg og spil med bold. Her fra
Gerlev ønsker vi, at flere boldspil og boldlege igen bliver en del af børns hverdag; vi ønsker,
at de falder naturligt ind i skoletiden, hvor unge og børn mødes.
Få ny inspiration gennem legene gå på jagt, stikke svaner, omvendt smørklat og andre boldlege og boldspil. Alle bold legene og blodspillene vil være enkle at igangsætte og have et
højt aktivitetsniveau. Gamle boldlege og boldspil kan leges alle steder på aktivitetspladsen i
skolegården og på legepladsen.

LEGE FOR GRUPPER MED SÆRLIGT BEHOV
Gerlev har meget positive erfaringer omkring formidling af fysisk aktiv lege og spil til mennesker med handicap. Dette gælder, hvad enten der er tale om et fysisk og/eller psykisk
handicap. Det er vores erfaring, at alle mennesker reagerer med glæde og deltagelse i
legen, når formidlingen og forventningerne om deltagelse matcher netop deres niveau.
Legene og tilgangen til dem bliver tilpasset de særlige behov.
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Uddannelse af Legeagenter:

Praktikdag
FORMÅL
At sikre at legeagenternes virke er fremadrettet, forstået som at de så vidt muligt kan står for
igangsættelse af lege, der er også sjove for dem selv.

INDHOLD
Instruktøren fra Gerlev kommer til det første frikvarter omkring kl. 10.00 og deltager i legeagenternes planlagte igangsættelse af lege. Herefter superviserer instruktøren legeagenterne sammen
med deres tilknyttede lærere og pædagoger i forhold til deres program for det store frikvarter,
hvor Legeagenterne igen sætter gang i lege. Efter frikvarteret er der opsamling og evaluering af
dagen.

RESULTAT
Legeagenterne får konkret vejledning omkring, hvordan hver enkelt kan blive bedre til at skabe
sjove lege og inkludere sine skolekammerater.

MÅLGRUPPE
For de udvalgte elever og deres koordinerende lærere og pædagoger

VARIGHED
3 timer inkl. pauser

PRAKTISKE FORHOLD
Den praktiske del foregår udenfor mens skolen holder frikvarter.
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spotkursus 2 - for koordinerende lærere:

Forankring af Legeagenternes Virke
FORMÅL
Forankring af Legeagenterne som en holbar og velfungerende praksis på skolen.

INDHOLD
Kurset vil fokusere på følgende spørgsmål
• Hvordan kan den fysisk aktive leg blive en fast del af skolens hverdag?
• Hvad skal koordinatorgruppen være ekstra opmærksomme på?
• Hvordan bliver skolens øvrige lærere og pædagoger bevidste om Legeagenternes indsats?
• Hvad skal der til for at for at forankre Legeagenternes virke som en vigtig del af skolens
pædagogiske, sociale og sundhedsfremmende arbejde?
• Hvordan kan nye Legeagenter komme med i ordningen, så den fortsættes efter de
oprindelige er stoppet?
• Hvordan kan Legeagenterne indarbejdes i skolens politik og værdigrundlag?

RESULTAT
En handlingsplan for skolens videre arbejde med Legeagenterne.

MÅLGRUPPE
For koordinerende lærer og pædagoger og repræsentant fra skolens ledelse.

VARIGHED
2 timer

PRAKTISKE FORHOLD
Kurset afholdes på Gerlev Legeparks åbningsdag og dermed på samme tid som afslutningseventet.
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Afslutningsevent med fejring og certificering:

LEgedag i Gerlev Legepark
FORMÅL
Legeagenterne bliver fejret med en legedag for dem og deres kammerater, og de bliver certificeret med et diplom. Legeagenter og koordinatorer mødes og udvæksler erfaringer på tværs af
skoler.

INDHOLD
På Gerlev Legeparks åbningsdag deltager alle Legeagenter, deres koordinerende lærere/
pædagoger samt 50 øvrige elever fra skolen i en stor legedag med Legeagenter fra andre skoler.
Sammen med Gerlevs instruktører underviser Legeagenterne hinanden på tværs af skoler, mens
koordinatorerne udveksler erfaringer og deltager i kursus. Dagen sluttes af med en overrækkelse
af diplomer til alle Legeagenterne.

RESULTAT
Certificerede Legeagenter
Erfaringsudveksling på tværs af skoler

MÅLGRUPPE
For Legeagenterne, op til 50 af deres kammerater, koordinerende lærer og pædagoger og
repræsentant fra skolens ledelse.

VARIGHED
5 timer inkl. pauser.

PRAKTISKE FORHOLD
Legedagen foregår udendørs, mens kursus for lærerne afholdes indenfor. Skolerne står selv for
transport til og fra Gerlev.
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Materialer:

Legerygsæk og legebøger
LEGETASKE
De redskaber, som indgår i legene til Legeagenterne, er samlet i en Legetaske, Det indgår i projektet at hver skoles Legeagenter modtager en sådan taske ved kursusstart. Til tasken tilhører en
liste med redskaber og de lege de andvendes til. Listen referer desuden til legebøgerne og indholdet af Legeagenternes undervisning.
Tasken indeholder også de fire populære legebøger “Gamle Idrætslege i Danmark - Bind 1-4”
skrevet af Jørn Møller samt legesamlingen Euroleg.
Vægt: 15 kg

GAMLE IDRÆTSLEGE I DANMARK, BIND 1-4
De kendte bøger af Phd. Jørn Møller rummer i alt 400 lege og er en omfattenden dokumenteret
legesamling. Bøgerne illustrerer ved tekst og tegning legene til undervisningsbrug.

EUROLEG
Et optryk af lege og spil fra gerlev legepark. Alle lege er beskrevet i den kortest mulige version
med tilhørende illustrationer. Der er ikke copyright på denne bog, hvorfor man frit kan kopiere
de lege man ofte bruger.
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GERLEV LEGEPARK
Vi vækker lysten til det legendE og glæden ved bevægelse
Fysisk aktivitet har stor betydning for børn og unges udvikling og indlæring. Leg udvikler vores
motorik og kondition, men også vores sociale kompetencer, som er vigtige i både skolen og
senere hen i livet. Lege er båret af fællesskab, hvor man skal nå til enighed og legens regler skal
overholdes, for at legen kan være sjov og spændende.
Gerlev er en Legepark hvor 20.000 børn og voksne hver sommer, siden 1999 har mødt legen.
Legeparken er med i projekter over hele landet året rundt, hvor legen bruges som fysisk aktivitet
hos en bred målgruppe. Klassiske lege og historiske spil er beskrevet af idrætsforsker ph.d. Jørn
Møller i værket “Gamle Idrætslege bind 1-4”, som danner det forskningsmæssige grundlag for
Gerlev Legepark. Gennem disse år har Gerlev Legepark samlet erfaringer om, hvordan man
underviser i leg uden at ødelægge netop legens ustyrlige kerne, og hvilken slags læring, der
kommer ud af legen.

PÆDAGOGIK
De ledende principper i vores pædagogik er aktivering og samskabelse. Gennem aktivering
af vores deltagere formidles kendskabet til fysisk aktiv leg. Gennem at lege sammen lærer
deltagerne hinanden at kende på en ny måde, som skaber sammenhold og grobund for udvikling.
På samme tid får deltagerne inspiration til, hvordan de kan bruge principper fra legen i forhold til
daglige praksis.
Forløbet er baseret på at skabe viden, leg og samskabelse blandt deltagerne. Viden om legen
opdyrkes, når deltagerne prøver forskelige lege og finder ud af, hvad der gør legen interessant
på en arbejdsplads, i klasselokalet eller institutionen. Deltagerne ”leger” med legen og
eksperimenterer med at tilpasse kendte lege til deres situation og behov.
Målet er at deltagerne i Gerlev Legeparks forløb får en god oplevelse, at de får inspiration til at
bruge leg til at skabe trivsel, udvikling og masser af sjov og glæde.
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Produktoversigt for Gerlev
Legeparks øvrige produkter til
institutioner med børn

Seriøst Legende
Undervisning

Legeagenter

Bevægelsesbørnehaver

• SKAB TRIVSEL, UDVIKLING

• UDDANNELSE AF ELEVER

• LÆR FYSISK AKTIV LEG MED

• LÆREREN ER FACILITATOR

• SKAB BEVÆGELSE I

• SKAB LEGENDE

OG LÆRING I KLASSEN

OG UDVIKLER AF LEGENDE
UNDERVISNING

• BEVÆGELSE OG LEG
I DEN FAGLIGE OG

SOM LEGEAGENTER

FRIKVARTERET

• FORANKRING I

LÆRERGRUPPEN

UNDERSTØTTENDE

BØRN

BEVÆGELSESKULTUR I OG
OMKRING BØRNEHAVEN

• CERTIFICERING SOM

BEVÆGELSESBØRNEHAVE

UNDERVISNING

Til lærere og pædagoger
i grundskolen eller på
ungdomsuddannelser

Til elever i 5.-8. kl. samt
koordinerende lærer på skolen
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Til børnehavers pædagoger,
ledere samt børn og deres
forældre

REFERENCER
Nedenstående afsnit repræsenterer et udvalg af udtalelser fra tidligere samarbejdspartnere i
offentlige og private institutioner.

Sofiendal skole
Jeg vil lige evaluere vores pædagogiske dag i forhold til besøget fra jer torsdag den 8 august.
Vi fik 5 unge mennesker på besøg. Lærerne var opsatte på at møde jer – efter at have siddet og
lyttet i lang tid. Forventningerne var meget høje.
Vi fik indfriet alle vores forventninger og mere til. 5 fantastiske unge mennesker – kunne jeg –
havde jeg ansat dem med det samme. Positive, ihærdige, effektive, glade, livlige. Jeg kan kun på
anbefale jer på den bedste måde. Det var fantastisk – og det siger ALLE. Selv de lidt småskadede
ældre damer nød de unge mænd og søde piger. Mange tak, fordi I gjorde vores dag super god!
Afdelingsskoleleder, Sofiendal Skole, Kim Laursen

SPAR DANMARK A/S
Jeg vil bare sige tak for en super god og meget morsom dag. Vi fik alle grinet og rørt os på en
rigtig god og sjov måde. Jeg tror de fleste af os kunne mærke dagen i kroppen også nogle dage
efter.
Mine kolleger er alle meget positive og vi har snakket meget om legene og de redskaber, vi
fik af dig. Der er også mange roser til dig og din måde at få os alle sammen med i legen og
efterfølgende sætte de forskellige lege ind i en arbejdsrelateret virkelighed.
Alt i alt en rigtig god dag med mange dejlige oplevelser i nogle skønne omgivelser. En sådan dag
SPAR Danmark varmt kan anbefale til andre.
Marketingskoordinator, SPAR Danmark A/S, Helle Clausen

INSTITUTION VEDBÆK
Vi har i Institution Vedbæk, der består af fem institutioner/huse brugt Gerlev Center for Leg og
Bevægelseskultur over et forløb med en intro formiddag og aktiviteter ude i hvert hus. Det har
været berigende både, at få teori og praksis i et sammenhængende forløb.
Alle husene har nydt at have to pædagogiske medarbejdere fra centret tilstede. De var meget
inspirerende og igangsættere med legene på legepladserne. Aktiviteterne var godt planlagt og
tilrettelagt alt efter alder, fra 0-6 år.
Flere af husene er forsat med at bruge legene og ikke mindst fordi der fulgte en legetrækvogn
med til hvert hus. Her er forskellige remedier, som kan tages i brug med det samme. De ældste
børn går også selv i gang med, at udføre legene uden de voksne. Dette kan kun betragtes som en
succes.
Både personaler og børn er blevet inspireret af dette forløb, og det er helt sikkert noget, som der
vil bliver fulgt op på i det levede pædagogiske udendørs liv i husene.
Institutions leder, Institution Vedbæk, Gitte Berg
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DANSK RØDE KORS, DIANALUND
”På skolen for asylansøgere i Dianalund underviser vi børn af asylansøgere, der endnu ikke er
beskyttet af dansk lovgivning. Børnene har ofte været gennem traumatiserende oplevelser i
deres hjemlande og på vej til Danmark.
Vi bruger lege i vores pædagogik på skolen. Når vi tester eleverne på en traumetest, slår mere
end halvdelen markant ud. Det betyder bl.a., at eleverne har rigtig svært ved at tackle konflikter.
En af udfordringerne ved at arbejde med traumatiserede elever er at lære dem at håndtere
konflikter.
På en pædagogisk dag søgte vi inspiration i Gerlev Legepark for vores 40 lærere. Vi ønskede at
opleve Playbuilding på egen krop. Det blev en utrolig velstruktureret dag, hvor instruktørerne
i den grad lærte fra sig. Vi kom igennem et velafprøvet forløb, hvor der var en stor bevidsthed
omkring legene, som vi alle blev involverede i. Det slog mig, at det var gamle lege, som jeg selv
legede som barn.
Det er vores erfaring, at når asylbørn leger, skal de guides op ad den såkaldte konflikttrappe, og
så hjælpes ud af konflikten igen som en del af legen. Dette forløb matcher Playbuilding, så vi fik
meget inspiration og viden i løbet af dagen.
Flere af vores lærere har efterfølgende integreret Playbuilding i deres undervisning. Konflikter
fylder meget hos børnene. Legene tages typisk i brug, når en konflikt er under optrapning. Derfor
er legene en del af vores omsorgsarbejde. De skaber struktur og tryghed – og får børnene til at
slappe af.
Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med Gerlev Legepark.”
Skoleleder Paul Karoff, Dansk Røde Kors, Dianalund

NORDEA
”Vi havde samlet 30 HR-professionelle fra Nordea Wealth Managements europæiske HRorganisation på et to-dages-seminar i svenske Ystad. I løbet af dette seminar havde vi brug for et
energi-afbræk.
Playbuilding fra Gerlev Legepark var supergodt til give os ny energi og sætte nye perspektiver på
vores dialog med hinanden. Der er tale om et meget simpelt og meget effektivt koncept, som gav
os alle god læring omkring vores kommunikation.
Det er sjovt at lege. Det er ikke noget, vi gør ret meget som voksne. Her var det ganske legitimt,
og alle kunne være med. Britt Blum var en meget nærværende instruktør, der fik involveret os
alle. Ingen følte sig tvunget til at deltage, men alle deltog.
Kollegerne har givet meget positiv feedback på legene. Vi taler stadig om dem. Vi fik bl.a. øjnene
op for, hvordan vi bør være mere opmærksomme på den nonverbale kommunikation i vores
dagligdag.”
HR Teamleder Lotte Schiffer, Nordea
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