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Projekt HandiLeg. Foto: Jo Kyrre Skogstad. Gerlev Center for Leg & Bevægelse (Gerlev Idrætshøjskole). 
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Konklusion på Årsrapport om projekt HandiLeg første år – 2018 
 

HandiLeg er vokset i projektets første år (2018). Gerlev arbejder igennem sit netværk til kommuner i Danmarks 

fem regioner. Interessen er stor og positiv. Det er vigtigt for projektlederen at lade projektet vokse op i et 

overskueligt tempo. Der er tale om en solid vækst, og HandiLeg står nu med gode erfaringer, et gennemprøvet 

koncept og flotte tilbagemeldinger fra de første fire kommuner, som ved årsskiftet er halvvejs i projekt 

HandiLeg. Der er store forventninger hos de tre kommuner, som starter i vinteren 2019. 
Se bilag 1. Oversigt: Syv kommuner og koordinatorer. Antallet af borgere og personaler. 

Se bilag 2. Indlæg fra koordinatorerne i de fire kommuner som d.d. er halvvejs i projekt HandiLeg. 

Årsrapport om projekt HandiLeg første år - 2018 

En ”flyvende start” 

Den 29. november 2017 kom den positive meddelelse til Gerlev Idrætshøjskole og Gerlev Center for Leg & 

Bevægelse / Gerlev Legepark (herefter benævnt som Gerlev) om donationen fra TrygFonden til projekt 

HandiLeg – for mennesker med udviklingshæmning.  

Første år (2018) har projektet fundet sin form og indhold til den meget brede målgruppe; mennesker med 

udviklingshæmning og deres personale / frivillige i danske kommuner. 

 

HandiLeg er vellykket i fire kommuner, og tre nye er på vej i 2019.  

Lege, spil og sange er enkle, pædagogiske redskaber, som skaber livsglæde og samvær. HandiLeg viser, at 

borgere og deres personaler i kommunerne gennem kursus kan lære at formidle HandiLeg hjemme hvor de 

bor, virker eller arbejder. Udfordringen bliver i projektets andet år (2019) at fastholde og forankre HandiLeg 

lokalt i de fire kommuner, som er i gang, og samtidig starte tre nye kommuner op. 

 

Samarbejde med SDU / CISK ved legeforsker Lise Specht Petersen har i projekts første år fundet sin form. 

Logbøger og samtaler med borgere og især personaler begynder at komme ind. 

Hvilke kommuner er med i projekt HandiLeg? 

TrygFonden og Gerlev ønsker, at HandiLeg kommer ud i Danmarks fem regioner.  

Følgende kommuner er med i projektet: 

1. Region Sjælland: Vordingborg Kommune er halvvejs i projektforløbet. 

2. Region Sjælland: Slagelse Kommune er halvvejs i projektforløbet. 

3. Region Midtjylland: Viborg Kommune er halvvejs i projektforløbet. 

4. Region Syddanmark: Varde Kommune starter op i januar 2019. 

5. Region Hovedstaden: Rudersdal Kommune starter op i januar 2019. 

6. Region Nordjylland: Morsø Kommune starter op i februar 2019. 

7. Køge Kommune – er en ekstra kommune, som har købt sig ind i projektet, med start i september 2018 

– er halvvejs i projektforløbet. 

HandiLeg i tal 

 14 kommuner har i 2018 modtaget information om HandiLeg.  
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 11 kommuner har haft møder med projektlederen om HandiLeg – flere ønsker at følge projektet. 

 4 kommuner er pr. 19. december 2018 halvvejs i deres projektforløb. 

 75-80 borger + 38-40 personaler har haft kursus i HandiLeg i 2018 i de 4 kommuner. I første halvår 

af 2019 arbejdes videre med forankringsprocessen sammen med Gerlev. 

 3 kommuner starter op i vinteren og foråret 2019. 

 60 borger + 30 personaler forventes på kursus m.v. i de 3 nye kommuner, som starter op. 

 Nye kommuner kan købe sig ind i projektet i efteråret 2019 og i 2020. 
Se bilag 1. Oversigt: 7 kommuner og koordinatorer. Antallet af borger og personaler. 

Projekt HandiLeg er åbent for nye kommuner 

Donationen fra TrygFonden på 3,2 millioner kroner dækker seks kommuners deltagelse i projekt HandiLeg. 

Flere kommuner har vist interesse for at købe sig ind i projektet, og får gavn af det udviklingsarbejde og den 

vidensdelingen som donationen fra TrygFonden støtter. Køge Kommune er et eksempel herpå.  

TrygFonden har imødekommet, at flere kommuner kan få gavn af donationen samtidig med, at Gerlev får 

dækket sine omkostninger ved nye kommuners deltagelse i projektet. 

Projekt HandiLeg er derfor åbent for nye kommuner (kontakt undertegnede projektleder). 

 

 
  Projekt HandiLeg. Foto: Jo Kyrre Skogstad. Gerlev Center for Leg & Bevægelse (Gerlev Idrætshøjskole). 
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Uddybning af årsrapporten om HandiLeg - første år 2018 

Med på legen – stor spændvidde i projektet - omsorg 

Mange mennesker med udviklingshæmning synes at være ’stemt i dur’ – de er med på legen.  

Humor, livsglæde og masser af social og kropslig aktivitet har præget HandiLeg. HandiLeg har en stemning 

af fest i hverdagen og forventningerne vokser. De blå projekt-trøjer bliver båret med stolthed – ”Jeg er med i 

HandiLeg!”. 

 

Men der er også mennesker med udviklingshæmning, som synes at være ’stemt i mol’. HandiLeg når ind til 

mennesker, som normalt ikke deltager i fælleskaber, fx:  

- Den ældre kvinde, som plejer at sige ”nej-nej!”  

- Et menneske som pga. multihandicap blot har øjnene at kommunikere med 

- Borgere som pga. autisme kun gradvist kan nærme sig legen og gruppen på helt særlige betingelser. 
Se bilag 2. Indlæg fra koordinatorerne – HandiLeg i Center for Socialpædagogik Vordingborg 

 

Projektets primære målgruppe er mennesker med udviklingshæmning. Det gør, at HandiLeg spænder over en 

bred målgruppe – fra mennesker, som bor i egen bolig, går på arbejde og næsten klarer sig selv, til mennesker 

der pga. multihandicap har behov for hjælp 24/7.  

Det som er typisk i forløbene med HandiLeg i 2018 er, at målgruppen udviser omsorg, forståelse og accept af 

hinanden. Trods begrænsninger – konnektivt og motorisk –  rækker borgerne ud mod hinanden, og får 

HandiLeg til at fungere – fra helt simpelt at trille en kugle i et spil, gribe en bold, synge med på en sangleg, 

eller ved stå frem som instruktør i HandiLeg over for sine medborgere og personaler. 

Unge som instruktør i HandiLeg 

HandiLeg har en særlig betydning for tre grupper af unge i kommunerne Viborg, Slagelse og Køge.  

De unge er i udkanten af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, de ser ikke sig selv som handicappede, og 

udtrykker i begyndelsen af projektet en del fordomme og frygt over for mennesker med handicap.  

Gennem HandiLeg oplever de unge, at de kan skabe glæde og gode oplevelser for andre mennesker. Her ligger 

der et potentiale, som kommunerne kan gribe for at skabe meningsfulde jobfunktioner for de unge. Med den 

rette pædagogiske støtte kan de unge blive uddannet som instruktør i HandiLeg, og tage ud for at hjælpe 

personalet i kommunens institutioner med aktiviteter. 
Se bilag 2. Indlæg fra koordinatorerne – Viborg kommune - unge underviser pædagog-stud.  på VIA i Viborg og Slagelse kommune unge i praktik. 

Personalet leger med - gradvis overtagelse af HandiLeg 

Projektets sekundære målgruppe er personale/frivillige. Indtil nu har HandiLeg dog ikke mødt frivillige. 

HandiLeg møder et stort engagement hos personale og ledelse. Der er en god appetit på at tilegne sig legens 

pædagogik, og prøve at få HandiLeg ind i hverdagen med borgerne til fælles gavn og glæde.  

Personalet er meget dygtige til at læse borgerens behov, og giver informationer til projektlederen, som får 

indflydelse på hvordan kursus i HandiLeg konkret skal formidles.  

I anden halvdel af kursets i alt 6 dage (kursusdag 4, 5, 6) overtager personalet og borgerne gradvist opgaven 

som instruktører i enkelte lege og spil. HandiLeg bliver til en aktivitet som de begynder at kunne sammen.  

Der er derfor ikke noget som bør forhindre, at HandiLeg blomstrer lokalt i de fire kommuner, som har 

gennemført kursus. 
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HandiLeg lokalt – strukturer, som støtter eller vanskeliggør projektet 

Kultur og strukturer på institutioner er svære at ændre på. Det afspejles i kommentarer fra personalet og i de 

indsendte logbøger – man har ikke altid tid og overskud til HandiLeg lokalt.  

I de fire kommuner, som har haft kurset, står projektet i den fase, hvor personalet og borgerne skal bære 

HandiLeg lokalt. De vil blive støttet af de efterfølgende borgerbesøg, møder om forankring og events.  

 

Strukturer, som støtter HandiLeg lokalt 

 En fast ugedag for HandiLeg støtter, at man kommer i gang lokalt. Fordelen er, at borgere kan 

planlægge deres deltagelse og resten af personalet deres opbakning, ved at deltage eller ved at løse 

andre arbejdsopgaver. 

 De personaler, som gennemfører kurset får formidling af HandiLeg som en del af deres 

arbejdsopgaver, når de er på vagt. HandiLeg følger dermed de personaler, og kan ske mere spontant: 

 På de ”steder” hvor man internt uddanner resten af personalet og borgerne i HandiLeg gennem små 

interne kurser, ved møder med beboerne eller som indledning til personalemøder. 

 På de ”steder” hvor man har HandiLeg i weekender og ved festlige lejligheder.  

 Især på de ”steder” hvor de borgere, som har gennemført kurset og magter opgaven, selv står for 

formidlingen til deres medborgere – støttet pædagogisk af personalet. 

 I de kommuner hvor borgere og personale fra de forskelige ”steder” i kommunen, som har været på 

kursus i HandiLeg, mødes igen. Fx én gang hver måned for at ”holde gryden i kog”. Her udveksles 

erfaringer, og de støtter hinanden i formidlingen af HandiLeg. 

 

Strukturer, som vanskeliggør HandiLeg lokalt 

 Der hvor leder og kollegaer ikke anerkender, at ”stedet” er i projektet, og ikke afsætter de 

nødvendige ressourcer. Dette sker fx ved sammenlægninger af ”steder”, ved skift i ledelse og 

udskiftning af kollegaer, eller ved ”ny politik” og satsning på andre områder. 

 Der hvor intentionerne er positive, men ledelse og personale ”drukner” i nye opgaver, nye systemer, 

andre projekter etc. Typisk er ”forhindringen” pålagt udefra / ovenfra. 

 Sygemeldinger blandt kollegaerne og akut ved borgerne. Forflytninger af personaler som bryder 

relationer og samarbejder ned. Alle ”steder” har sendt to personaler på kursus i HandiLeg sammen 

med fire borgere, for at imødegå denne type af forhindringer, alligevel ses den nogle steder. 

 Mangel på stuktur og synlighed. Hvis HandiLeg får status af at være ”noget som vi skal se at komme 

i gang med i næste uge”…  

 Hvis Legetasken med grej til HandiLeg gemmes, er der tendens til at den glemmes. 

 

Projektlederens rolle i forhold til strukturerne lokalt 

Projektlederen kan støtte med borgerbesøg, vejledninger, events og forankringsdage – som donationen fra 

TrygFonden dækker økonomisk - noget ledelsen og personalet er bekendt med. Men de strukturelle forhold 

ligger uden for projektets indflydelse. Udfordring i 2019 for de første fire kommuner er HandiLeg lokalt. 
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Bilag 1. Oversigt: 7 kommuner og koordinatorer. Antallet af 

borgere og personaler 

 

1. Region Sjælland: Vordingborg Kommune - er halvvejs i projektforløbet. 

2. Region Sjælland: Slagelse Kommune - er halvvejs i projektforløbet. 

3. Region Midtjylland: Viborg Kommune - er halvvejs i projektforløbet. 

4. Region Syddanmark: Varde Kommune - starter op i januar 2019. 

5. Region Hovedstaden: Rudersdal Kommune - starter op i januar 2019. 

6. Region Nordjylland: Morsø Kommune - starter op i februar 2019. 

7. Køge Kommune – ekstra kommune, som har købt sig ind med start i september 2018 – er halvvejs i 

projektforløbet 

 

Antal borger og personaler / frivillige 

 75-80 borger + 38-40 personaler har haft kursus i HandiLeg i 2018 i de fire kommuner. 

 60 borger + 30 personaler forventes på kursus m.v. i de tre kommuner, som starter op. 

 

Morsø 

Viborg  

Varde 

Slagelse 

Vordingborg 

Køge 

Rudersda

l 
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Bilag 1. 7 kommuner koordinator
er 

      

Region / 
Kommune 

Partner Koordinator 
borgere +  

medarbejde
re 

Sted 1 Sted 2 Sted 3 Sted 4 Sted 5 Møde 1./ 
projektstart 

1. 
Sjælland 

Vordingborg 

Afd. Psykiatri 
og Handikap 

Center for 
Socialpædag

ogisk 
Centerleder 

Birgit 
Hansen. 

Sankelmarks
vej 10A. 

4760 
Vordingborg 
T: 20 45 59 

43 

Martin 
Leander 
Lindgren 

Ipsen 
Fagkoordina

tor 
Udvikling, 

Dokumentati
on og 

Kommunikat
ion 

T: 20 45 59 
43 

mali@vordin
gborg.dk 

 
 

Bosted 
Topasvænge

t, Stege, 
Møn. 

 
Dif. Alder 

m/k 
Pyk.ud. 
hæm. 

+ fysisk 
handicap 
4 borgere 

2 
medarbejd. 

 

Bosted 
Sankelmarks

vej, 
Vordingborg. 

 
Dif. Alder 

m/k 
Pyk.ud. 
hæm. 

+ fysisk 
handicap. 
4 borgere 

2 
medarbejd. 

 
 

Bosted 
Rødegårdsve

j, Præstø. 
 

Dif. Alder 
m/k 

Pyk.ud. 
hæm. 

+ let fysisk 
handicap. 
4 borgere 

2 
medarbejd. 

Bosted 
Ungebyen, 

Præstø. 
 

Unge i 
bofælleskab. 
m/k. + fysisk 

handicap. 
4 borgere 

2 
medarbejd. 

 

Dagcenter A-
hus, 

Håndværker
vej, 

Præstø. 
Dif. Alder 

m/k 
Pyk.ud. 
hæm. 

+ fysisk 
handicap. 
4 borgere 

2 
medarbejd. 

24. jan. / 
03.maj. 

 
halvejs i 

projektet. 
I alt: 

20 borgere 
10 

medarbejd. 

2. 
Sjælland 
Slagelse 

 

Center for 
Handicap og 

Psykiatri 
Thomas 
Knudsen 

Centerchef 
Center for 

Handicap og 
Psykiatri 

Torvegade 
15, 4200 
Slagelse 

M: 25 61 30 
80 

D: 58 57 40 
17 

Rikke Trier 
Kristjansen, 
Fritidskonsul

ent 
21 70 85 32 
ritri@slagels

e.dk 
CPUS Kultur 

og Fritid 
Sorøvej 8, 1. 

sal, 4200 
Slagelse 

 
 
 
 
 
 
 

Specialcente
r 

Rosenkildev
ej 69, 
4200 

Slagelse. 
 

Specialcente
r Slagelse 
tilbyder 

forskellige 
bo- og 

boligtilbud. 
 

Yngre voks. 
m/k 

Pyk.ud. 
hæm. 

4 borgere 
2 

medarbejd. 
 

CSU-Slagelse 
Rosenkildev

ej 88 B 
4200 

Slagelse 
 

CSU: Center 
for 

Specialunder
visning. 

Under CSU 
er STU, 
Særligt 

Tilrettelagt 
Ungdomsud

d. 
 

Unge m/k 
med særlige 

behov. 
5 borgere 

2 
medarbejd. 

VASAC 
Kulturhuset 
Rosenkildev

ej 91B. 
4200 

Slagelse. 
 

VASAC: 
Slagelse. 

Virksomhed, 
Aktivitet, 
Socialt, 

Arbejdsmark
ed, Center. 

 
Yngre voks. 

m/k 
Pyk.ud. 
hæm. 

4 borgere 
2 

medarbejd. 

ACV 
Rosenkildev

ej 83 
Autisme 
Center 

Vestsjælland 
4200 

Slagelse 
 

ACV: 
Arbejder 

med børn og 
voksne med 

autisme. 
 

Yngre voks. 
m/k 

Pyk.ud. 
hæm. 

4 borgere 
4 

medarbejd. 
 

Specialcente
r 

Skælskør 
afd. 

Aktivitets og 
samværstilb

uddet. 
Gammeltorv 

13 
4230 

Skælskør 
”Det gamle 

rådhus i 
Skælskør” 

 
 

Voks. m/k 
Pyk.ud. 
hæm. 

3 borgere 
1 

medarbejd. 
 

25. jan. / 
13. jun. 

 
halvvejs i 
projektet. 

 
 
 

I alt: 
20 borgere 
11 medarb. 

 

3. 
Midtjylland 
Viborg 

Viborg 
Kommune 
Social, 
Sundhed & 
Omsorg 
Kim Søgaard 
chef i 
Handicap 
Viborg  

Dorrit 
Nørgaard 
Frivillighedsk
oordinator 
Handicap - 
Kontaktsted  
Banegårdspl
adsen 4, 1. 
sal 
8800 Viborg 
dno@viborg.
dk 
T: 22 29 57 
48 
 
 
 

Aktivitetshus
et Gimle 
Thorsvej 13 
8850 
Bjerringbro. 
 
Dif. Alder 
m/k 
Pyk.ud. 
hæm. 
+ fysisk 
handicap 
4 borgere 
2 
medarbejd. 

Bofællesska
berne 
Kærsangerve
j 
Kærsangerve
j 68 
8800 Viborg 
 
Dif. Alder 
m/k 
Pyk.ud. 
hæm. 
+ fysisk 
handicap. 
2-3 borgere 
1-2 
medarbejd. 

Handicap - 
Aktivitetshus
et 
Skriversvej. 
Dagcenter & 
produktion 
Skriversvej 
8, 8800 
Viborg 
 
Dif. Alder 
m/k 
Pyk.ud. 
hæm. 
+ fysisk 
handicap. 
8 borgere 

Ungdomskoll
egiet Tårnly 
Egeskovvej 4 
8800 Viborg 
Tlf.: 87 87 72 
15 
Unge med 
generelle 
indlæringsva
nskelig. 
 
Unge m/k 
med særlige 
behov. 
5 borgere 
2 
medarbejd. 

Den 
selvejende  
institution 
Fynbohus 
Nørregade 3, 
Vammen 
8830 Tjele 
 
Ældre m/k 
Pyk.ud. 
hæm. 
+ fysisk 
handicap 
+ svært pyk. 
/fysik. 
+ psykiatri. 
4-6 borgere 

12. mar./ 
14. jun. 
 
halvejs i 
projektet. 
 
I alt: 
24 borgere 
10 medarb. 
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2 
medarbejd. 
 
 

1-2 
medarbejd. 

4. 
Syddanmark 
Varde 

Naja Schødt 
Jensen,  
Souschef 
Administrati
onen – 
Krogen 7 – 
6800 Varde 
najj@varde.
dk 
Dir. tlf.: 
79946179 

Stinna 
Lundbek 
Socialpædag
og, Krogen 5 
Samstyrken. 
stil@varde.d
k 
 

Starter op I 
2019 
Beskæftigels
estilbud 
Lundvej 
135B, 6800 
Varde 

 
 
Afd. 2. 
Lundvej 
135B, 6800 
Varde 

 
 
Beskæftigels
en 
Viaduktvej 
125, 6870 
Ølgod 
 

 
 
Botilbud 
Rosenvænge
t, 6870 
Ølgod 
 

 
 
Aflastning: 
12-46 år. 
Vænget 51, 
6818 Årre 
 

06.feb.18 / 
10.jan.2019 
 
Forv. 20 
borger 
+ 10 
medarbj. 

5. 
Hovedstade
n 
Rudersdal 
 

Lars Peter 
Carlsen- 
Pædagogisk 
konsulent- 
KOORDINAT
OR FOR 
HANDILEG. 
Socialområd
et.Stationsve
j 36. 3460 
Birkerød. 
Tlf. 46 11 33 
17 Mobil 72 
68 33 17. 
laca@ruders
dal.dk 
Leder 
Connie 
Antony 
cgje@ruders
dal.dk 
PROJEKTEJE
R 

Lars Peter 
Carlsen 
Pædagogisk 
konsulent 
Socialområd
et,  
administrati
on,  
Stationsvej 
36  
3460 
Birkerød 
laca@ruders
dal.dk 
T. 46 11 33 
17   |   M. 72 
68 33 17 

Starter op I 
2019 
botilbuddet 
Biskop 
Svanes Vej 

 
 
Dagtilbuddet 
Lærken 
 

 
 
Ruder ES 
 

 
 
Langebjerg 

 
 
 

17.okt.19 / 
forår 2019 
 
Der deltager 
4 steder, 
med flere 
deltager pr. 
sted. 
I alt 20 
borger + 10 
personaler. 

6. 
Nordjylland 
Morsø 

psykisk 
udviklingshæ
m.  / social 
psykiatrien  
Ledere:  Inge 
Kappel 
40830226 
inge.kappel.
nielsen@mo
rsoe.dk 
Nils 
Skovbakke 
23694095  
nils.skovbak
ke@morsoe.
dk 
 

Idrætskoordi
nator  
Mette Boel 
Jensen:  
mette.jense
n@morsoe.d
k 
M: 23 65 89 
98 
målgrupper, 
voksne 
psykisk 
udviklingshæ
m.  / social 
psykiatrien 

Starter op I 
2019 
Morsø 
Kompetence
center 
(MKC) N.A 
Christensens
vej 8. 
Beskyttet 
værksted for 
udviklingshæ
mmede 

 
 
Morsø 
Kompentece
center 
(MKC) H.C 
Ørstedsvej 
2D. 
Dagstilbud 
til 
udviklingshæ
mmede 
 

 
¨ 
Bofællesska
b 
Smallegade 
 

 
 
Bofællesska
b Nørregade 

 
 
Bofællesska
b 
Grønparken 
 
 

23.okt.18 / 
Forår 2019 
 
Forv. 20 
borger 
+ 10 
medarbj. 

Ekstra Kommuner Købt sig ind i  projektet med 3 
steder: 

    

7. 
Sjælland 
Køge 

Peders 
vænge. 
Velfærdsforv
altning.  
Sygehusvej 
25A, 4600 
Køge. 

Koordinator: 
Jeanne 
Hougaard 
Projektleder
e. 
Peders 
vænge. 

ITC 
Værkstedsve
j 5, 4600 
Køge. 
 
Produktion 
og Dagcent.. 

Huset  
Ølbycenter 
77B 
4600 Køge 
 
Støttecenter 
–åbent 

Aktivitetscen
teret  
Blumesvej 3 
4600 Køge 
 
Dif. Alder 
m/k 

  9. mar.18 / 
4. sept.18 
 
I alt: 
9 borgere 
8 
medarbejd. 
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Bilag 2. Indlæg fra koordinatorer i de fire kommuner som pr. 21. 

december 2018 er halvvejs i projekt HandiLeg 

Viborg Kommune, indlæg om projektets første år 

 

HandiLeg i Viborg.  – JAAAAH!  Carsten er begejstret, så det kan høres. Han og tre andre borgere fra 

Aktivitetshuset i Gimle i Bjerringbro er helt klar til dagens leg. Med sig har de også to medarbejdere. Carstens 

begejstrede udbrud er meget betegnende for hvordan borgerne har taget mod HandiLeg konceptet i Viborg. 

Cirka 20 voksne borgere med mentale handicaps og et par håndfulde medarbejdere fra fem institutioner er 

mødt op til kursus I HandiLeg i fællesrummet på Aktivitetscentret Skriversvej i Viborg. De er i gang med en 

smule teori, inden de om lidt skal uden for for at lege på græsplænen. 

På Gimle i Bjerringbro ventede de ikke på kursusdagene inden de selv gik i gang. Allerede få dage efter Lars 

Hazelton havde været på for-besøg, for at introducere til HandiLeg, gik de selv i gang med at lege. 

Den årlige sommerfest var en god anledningen. ”Da HandiLeg var på besøg, oplevede vi, at borgerne var vilde 

med legene – de deltog alle sammen i et eller andet omfang. Selvom man sidder i kørestol, kan man godt drøne 

frem og tilbage over græsset og nyde, at der er spænding og fart over feltet” fortæller pædagog Jette Rix fra 

Gimle. 

Den lokale VVS’er i Bjerringbro har helt sikkert aldrig sponsoreret en Klimdasker før, men det har han nu – 

oven i købet nogle stykker. Det er et vigtigt værktøj, når man skal lege fangeleg. Faktisk er det bare en rørskål 

af dem man bruger til isolering af vandrør. Sådan en grå skum-ting på en meters penge til en 10’er. Den kan 

ikke slå hårdt, men den laver en god lyd, når man rammer, og så giver den lidt mere rækkevidde til dem der 

sidder i kørestol og større træfsikkerhed for dem, der ikke har så god koordination - og så tilføjer den frem for 

alt lidt ekstra drama til legen. 

”Vi legede i haven, inden vi skulle have fællesspisning i kantinen”, fortæller Jette Rix ”næste år vil vi nok 

afsætte lidt ekstra tid til at lege. I det hele taget giver det en fantastisk stemning, når man gør noget fysisk 

sammen. Legene fra HandiLeg er lette at gå til og kræver ikke lang forberedelse, så vi kan sagtens se det i 

vores hverdag”. 

Leder: 
Rasmus Jürs 
Johnsen 
rasmus.john
sen@koege.
dk 
Kaj 
Lauritsen 
kaj.lauritsen
@koege.dk 
Berit 
Hastrup 
Petersen 
berit.peters
en@koege.
dk 
 

Velfærdsforv
altning.  
Sygehusvej 
25A, 4600 
Køge. 
jeanne.Houg
aard@koege
.dk 
Charlotte 
Baere 
charlotte.ba
ere@koege.
dk 
T: 40 24 55 
56 
M: 40 24 55 
56 
 
 

 
Dif. Alder 
m/k 
Pyk.ud. 
hæm. 
+ fysisk 
handicap. 
Fra div. 
steder. 

eftermiddag
/aften. 
 
Yngre voks. 
m/k 
Pyk.ud. 
Hæm. 

Pyk.ud. 
hæm. 
+ svært pyk. 
/ fysisk 
handicap. 
Fra div. 
steder. 
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På Ungdomskollegiet Tårnly i Viborg, har de været ekstra tidligt oppe på kursusdagene, de har haft en ekstra 

rolle i forhold til at være med til at sætte legene i gang, og til at gøre klar på kursusdagene. De har fået 

færdigheder, de kan bruge til noget.  

Da Handicaprådet holdt en temadag om sundhed, var de unge fra Tårnly således inviteret med til at introducere 

deltagerne i workshoppen om fysisk sundhed til begrebet HandiLeg. Mette Specht Kristiansen, der er 

underviser i bl.a. bevægelse og sundhed på VIA i Viborg, deltog i denne workshop, og blev begejstret for det 

hun så. 

Hun kontaktede allerede på dagen deltagerne fra Tårnly, for at høre om de ville komme og introducere eleverne 

på pædagoguddannelsen på VIA til HandiLeg. “Det kunne være så godt, hvis de studerende kunne tage dette 

virkelig gode koncept med sig ud i deres praksis”, fortæller Mette Specht Kristiansen. 

“Det var ikke noget vi skulle tænke så længe over” siger Dan Jørgensen fra Tårnly “det har været sjovt for os 

at have denne udfordring i fællesskab, at udtænke et godt program og øve os sammen. Vi havde naturligvis 

vores yndlingslege med, men viste også, hvordan vi har lært at tilpasse de forskellige lege, til dem der 

eksempelvis sidder i kørestol. 

De unge fra Tårnly fortæller samstemmende, at det var rigtig sjovt at undervise på den skole, Dan har gået på. 

De studerende på VIA var rigtig gode til at forstå legene og til at være aktive og give den gas. At VIA kvitterede 

for undervisningen ved at invitere på frokost i kantinen efterfølgende, var en fuldkommen uventet og dejlig 

overraskelse for de unge gæsteundervisere, der tydeligvis er stolte af, at kunne gøre en forskel for andre. 

“Det var en fantastisk god og inspirerende dag for både os og de studerende. Jeg synes, det giver så meget 

mening at vi kan udveksle på denne måde“ fortæller Mette Specht Kristiansen. “Det vil være super med et fast 

samarbejde både på pædagoguddannelsen og pædagogisk assistent uddannelsen!” slutter Mette Specht 

Kristiansen. 

Vi ser frem til mange gode timer og oplevelser med Handileg fremover! 

 

Dorrit Nørgaard 

Frivillighedskoordinator 
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Projekt HandiLeg. Foto: Jo Kyrre Skogstad. Gerlev Center for Leg & Bevægelse (Gerlev Idrætshøjskole). 

 

Slagelse Kommune, indlæg om projektets første år 

 

I Slagelse Kommune har både borgere og personale taget imod HandiLeg med stor glæde og engagement. Vi 

har i Slagelse Kommune valgt at inddrage 4 forskellige virksomheder fordelt over 2 byer, hvilket giver rigtig 

god mulighed for, at borgere og personale lærer hinanden at kende på tværs af bosteder, skole og arbejde. Vi 

ser det som en stor fordel, at Handlig i konceptet er så fleksibelt, at dette er en mulighed. På den måde når vi 

også bredere ud i kommunen og konceptet HandiLeg bliver kendt hos en bredere målgruppe, hvilket vi håber 

på sigt kan gøre HandiLeg til en naturlig del af borgernes hverdag. Vi oplever en stor fleksibilitet fra Lars’ 

side i forhold til at ramme den meget brede målgruppe, så alle får stor glæde af at deltage. Vi har en forhåbning 

om, at vi på sigt kan bruge HandiLeg som en del af en uddannelse for den bedst fungerende målgruppe. Det 

vil vi gøre ved, at de bedst fungerende borgere til at starte med kan komme ud på vores væresteder og være 

facilitatorer i forhold til HandiLeg, og forhåbentlig på sigt kan komme i børnehaver/SFO i praktik. 

 

   
Med venlig hilsen Rikke Trier Kristjansen – Fritidskonsulent -  Center for Handicap og Psykiatri 

CPUS Kultur og Fritid. Sorøvej 8, 1. sal, 4200 Slagelse   
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Projekt HandiLeg. Foto: Jo Kyrre Skogstad. Gerlev Center for Leg & Bevægelse (Gerlev Idrætshøjskole). 

 

Køge kommune, indlæg om projektets første år 

I Køge kommune kan vi ikke få armene ned. HandiLeg har præcis de elementer, som skaber fællesskab på 

tværs af borgere med forskellige udfordringer – psykisk som fysisk handicap, medarbejder med forskellig 

fagligheder og institutioner med forskellige placeringer og fysiske rammer.  

Lars er en fantastisk inspirator og læremester for medarbejdere såvel som borgere. Metoden får meget hurtigt 

deltagerne til at tage aktiv del i beslutningsprocesser, de får øje på hinandens kompetencer og begrænsninger 

hvilket gør, at den enkelte borger ofte ser sig selv som en ressource og understøtter hos en anden medborger. 

Deltagerne, som ikke alle har kendt hinanden på forhånd, har i løbet af de måneder vi har været i gang, få en 

positiv relation til hinanden. Der tænkes HandiLeg ind i hverdagen alle steder og projektets motto ”at lukke 

solen ind i sit hjerte” er blevet noget vi har fælles. Tak for vi fik lov at være med. 

 

Jeanne Hougaard og Charlotte Baere. 

Tovholder/Projektleder. 

Pedersvænge. Velfærdsforvaltning. 

Sygehusvej 25A, 4600 Køge. 

jeanne.Hougaard@koege.dk 

charlotte.baere@koege.dk 

T: 40 24 55 56 / M: 40 24 55 56 

Vordingborg Kommune, indlæg om projektets første år 

HandiLeg i Center for Socialpædagogik Vordingborg 
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Status fra centrets deltagelse i HandiLeg-projektet pr. 01/12-2018: 

Vi har i starten af året indgået et samarbejde med Gerlev Center for Leg & Bevægelse omkring 

projektet, HandiLeg, - der bliver ledet af Lars Hazelton. Vi blev meget hurtigt optaget af projektets 

formål om at forankre HandiLeg som en metode i praksis. En metode, der skulle skabe livskvalitet 

for den enkelte, hvor man i nuet, i legen oplever sig som deltagende og ligeværdig med alle andre 

deltagende. Vi kunne se nogle brugbare paralleller i forhold til de problemstillinger, der blev opstillet 

i projektets primære og sekundære målgrupper. Der var taget højde for, at personalegruppen også 

var en gruppe i sig selv, da det ofte er her der ses barrierer i forhold til ”at lege”. Derudover, var det 

en stor motivationsfaktor for os, at der i projektets formål var beskrevet, at der skulle tages 

udgangspunkt i de rammer, der allerede eksisterede og dermed er begge målgruppers fysiske 

forudsætninger.  

Vi fik i samarbejde med Lars afholdt en introduktionsdag, hvor alle enheder i centret blev inviteret til 

at høre, om HandiLeg var noget for dem. Formålet med dette var at finde de 5 enheder, som var 

mest motiveret til at deltage, og dermed give projektet den bedste start. Efterfølgende besøgte Lars 

alle 5 steder, for at få en fornemmelse for gruppernes fysiske rammer. Herefter kunne de 6 

kursusdage begynde.  

Nu står vi i december måned, hvor alle 6 kursusdage er blevet afholdt, og de sidste 

brugerinddragende besøg ude i enhederne er ved at blive afholdt. Jeg har haft mulighed for at 

deltage på en del af kursusdagene og er meget glad for det jeg ser.  

Jeg er glad for at se, hvordan borgere der normalt ikke ”gider sådan noget pjat”, efter få gange har 

lagt hæmningerne, og deltager i de lege der bliver sat i gang. Her tænkes specielt på de borgere, 

der for det pædagogiske personale dagligt er en udfordring at få motiveret til at rejse sig fra sofaen 

og deltage i aktiviteter. Tre ud af de fem steder har endda sat deres udgave af HandiLeg på 

programmet, hvor der én gang om ugen igangsættes aktiviteter. Dette for at gøre det muligt i en 

foranderlig hverdag med skiftende arbejdstider.  

Center for Socialpædagogik, er en neuropædagogisk organisation, der ud fra et bredt kendskab til 

hjernens funktioner tilrettelægger aktiviteter, som tilgodeser den enkeltes behov og ressourcer. Her 

har vi haft et ekstra øje på HandiLeg som metode og sammenfatter de resultater projektet har med 

det screeningsmateriale der kan give indikationer af hvilke ressourcer den enkelte besidder. Her 

giver det nogle rigtig gode svar på, at HandiLeg som metode, med stor succes kan tænkes ind i de 

borgeres liv, hvor hjernen er domineret af hypoarousal. Som er modsætningen til hyperarousal. Her 

går HandiLeg ind og vækker opmærksomhedsimpulserne hos deltageren, der herfra er meget mere 

modtagelig for de indtryk der kan øge livskvaliteten. Dermed har HandiLeg været med til, at stort set 

resten af dagen har været meget bedre for deltageren.  

Ligeledes har erfaringerne lært os, at mennesker med overreagerende sanseimpulser (hyper), skal 

deltage i HandiLeg i mindre doser end de andre, og det er derfor vigtigt at der didaktisk bliver 

indregnet pauser. En anden mulighed ud fra de erfaringer kursusdagene har givet, er, at planlægge 

rækkefølgen af legene fra start af. Er der flere af deltagerne som er hyper, så er det en rigtig god 

idé, at afslutte med en stille leg inden der er afbrud, så den enkelte borger for støtte til at komme 

ned i arousal igen. Her viser det sig også, at de afsluttende lege skal have et minimum af 

konkurrenceelement, således at borgerne forlader ”rummet for leg” i en afsluttet stemning.  

mailto:hazelton@gerlev.dk
http://www.gerlevhandileg.dk/
mailto:legeparken@gerlev.dk
http://www.gerlevlegepark.dk/
http://www.legeskibet.dk/
http://www.byensleg.dk/
http://www.gerlev.dk/
http://www.recallgames.com/
http://www.tsgplatform.org/
http://www.designedtomove.org/


     
                             Center for Leg & Bevægelse 
                                 

Lars Hazelton, seniorkonsulent og projektleder - Gerlev Center for Leg & Bevægelse – projekt HandiLeg 

hazelton@gerlev.dk    + 45 27 20 46 20   www.gerlevhandileg.dk 

Gerlev Idrætshøjskole & Legepark. Skælskør Landevej 28, 4200 Slagelse. DK. legeparken@gerlev.dk   +45 58 58 40 65 
www.gerlevlegepark.dk    www.legeskibet.dk    www.byensleg.dk    www.gerlev.dk   www.recallgames.com   www.TSGPLATFORM.ORG  www.designedtomove.org 

En del af de små studier viser, at der i HandiLeg er gode muligheder for didaktiske overvejelser over 

et program, der både tilgodeser ressourcer i højre- og venstre hjernehalvdel. De fleste af de borgere 

der deltager som ambassadører i HandiLeg, har flest ressourcer i venstre hjernehalvdel, og i dette 

perspektiv betyder det, at lege hvor der er nogle klare regler, er de lege de profiterer mest af. 

Hvorimod de borgere hvor styrkerne sidder i højre hjernehalvdel, er bedst til lege hvor kreativiteten 

får lov til flyde.   

Det er tydeligt for mig, at HandiLeg er på vej til at blive en fast del af tankegangen i centret. Dette 

ser jeg og teamlederne blandt andet ved, at HandiLeg ofte nævnes på personalemøderne på de fem 

udvalgte steder. I de andre enheder i centret, som ikke i første omgang kunne deltage i projektet, er 

der en stor interesse der gør at der arbejdes på, at ambassadørerne skal til at udbrede HandiLeg i 

hele Center for Socialpædagogik.  

Selv på Neuropædagogiske dage hvor der er supervision med Susanne Freltofte, nævner 

medarbejderne hyppigt HandiLeg som en metode til at skabe glæde i borgergruppen. For mig, som 

har set udviklingen fra før årsskiftet og før HandiLeg, er det tydeligt at se på de borgere der deltager, 

at der er fremgang og at de i nuet mærker hvad de hver især mestre. På denne måde er HandiLeg 

en metode vi kan tænke ind i praksis mod det overordnede mål, om at hjælpe det enkelte individ til 

at finde mulighederne for øget livskvalitet.  

 

 

Martin Leander Lindgren Ipsen 

Fagkoordinator 

 

Telefon: 20 45 59 43 

mali@vordingborg.dk 

www.vordingborg.dk/center-for-socialpaedagogik-vordingborg 

 

Center for 

Socialpædagogik 

Langgade 57 

4780 Stege 

  

 

Vordingborg Kommune 

Valdemarsgade 43 

4760 Vordingborg  

 

Bilag 3. Projekt HandiLeg består af følgende ydelser fra Gerlev 

Borgerbesøg 

Projektlederen starter med at komme på besøg på bosteder, arbejdspladser og foreninger (i det følgende kaldet 

”stederne”) i kommunen for at få viden om borgernes hverdagsliv – og personalets /frivilliges arbejdsvilkår. 

Samtidig får borgerne et indtryk af HandiLeg, før de melder sig til som deltagere i kurset. 
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Kursus 

Der er seks kursusdage fordelt på tre til seks måneder og afvikles et centralt sted i kommunen.  

Kursusdag 1, 2 og 3 omhandler en række lege og spil, anvendelse af udstyr og kompendier om leg. Kursusdag 

4 og 5 omhandler inddragelse af kursisterne som medinstruktører, med åbne workshops i leg og spil. 

Kursusdag 6 er opsamling på kursus og pointering af, at projekt HandiLeg forsætter hjemme på ”stederne”.  

Der indgår teori på kurserne om instruktion i leg til borgerne - konkret i forbindelse med legene og mere 

overordnet legepædagogisk til personalet/frivillige i løbet af kursusdagen. 

 

Vejledning 

Efter kurset er der vejledninger og genbesøg på de ”steder”, hvor kursisterne bor, arbejder og virker i deres 

kommune. Hvert ”sted” får en taske med grej til leg og et kompendium på kursusdag 1.  

 

Events med HandiLeg 

Hver kommune arrangerer sammen med projektlederen to events, som markerer HandiLeg lokalt. 

Kursisterne inddrages i planlægning og gennemførslen af eventen, som er med til at forankre HandiLeg. 

 

Hvem er med i HandiLeg? 

Kommunal leder og lokal koordinator. 

Det er typisk kommunale ledere af afdelinger for Handicap og Psykiatri, Idræt og Sundhed, Frivillighed, Kultur 

og Fritid, som projektledelsen indgår aftaler om deltagelse med. På de indledende informationsmøder om 

HandiLeg har ledelsen deltaget, hvorefter den lokale koordinator og projektlederen fra Gerlev eksekverer 

projektet, et samarbejde som i 2018 går upåklageligt. 

 

Borgerne 

De borger, som kommer med i HandiLeg, spænder fra at bo i eget hjem til dem, som har hjælp 24/7. Der er 

stor forskel på borgenes motoriske og kognitive evner. Denne forskelligartede gruppe gør, at HandiLeg virker 

som en slags inklusions-model inden for handicapområdet.  

Som projektleder har det været tankevækkende se, hvordan gamle barndomsvenner mødes igen som kursister 

– efter barndommen er alle blevet spredt ud over kommunen.  Tilsvarende at iagttage den store omsorg og 

forståelse for hinanden, som mange af kursisterne har i HandiLeg.  

 

Personalet/frivillige  

Personalet i kommunerne har meget forskelige arbejdsfelter og betingelser i hverdagen, bestemt af borgernes 

behov. Men et fællestræk er, at projektlederen oplever, at de alle er meget engagerede og utrolig dygtige til at 

læse borgernes behov - det er en fornøjelse at samarbejde med så dedikerede medarbejdere. Endnu har projektet 

desværre kun få erfaringer med frivillige.   
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Forsker på projekt HandiLeg 

Personalet udfylder logbøger om HandiLeg på deres ”sted” hver 14. dag. Logbøgerne afspejler den lokale 

udvikling i HandiLeg. Logbøger sendes til projektlederen og legeforsker Lise Specht Petersen fra Syddansk 

Universitet / CISC, som har fulgt flere kursusdage og talt med borgere og personale.  

 

 

 
 
Projekt HandiLeg. Foto: Jo Kyrre Skogstad. Gerlev Center for Leg & Bevægelse (Gerlev Idrætshøjskole). 

 

Bilag 4. Konkrete pædagogiske situationer fra HandiLeg 

Et borgerbesøg I Vordingborg 

Det er eftermiddag og jeg ringer til min projektkoordinator i Vordingborg Kommune, Martin Leander fra 

Center for Socialpædagogik. I morgen skal jeg på besøg hos borgerne i Stege på Møn. Martin fortæller, at han 

netop har fået en mail om, at alle borgerne bliver hjemme på bostedet i morgen for at opleve HandiLeg. Da 

jeg næste morgen ruller ind på bostedet, fornemmer jeg tydeligt en forventning.  

Stor bliver glæden, da borgere og personale begynder at prøve de mange forskellige spil, som jeg har stillet op 

på den maj-grønne græsplæne. Jeg overraskes over hvor let og hurtigt, borgerne tager spillene til sig.   

Legen forsætter med sanglege, fælleslege og enkelte boldspil. Igen er alle med og humøret er højt, også 

personalet er virkelig med. Efter noget tid taber de ældre pusten, og vender tilbage til de roligere spil, mens 

jeg spiller boldspillet ”Ost” med de yngre borgere. 
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Efter en halvanden times tid bliver jeg vist rundt på bostedet, og flere borgere åbner stolt deres hjem op for 

mig – Musikplakater med Kandis, Birthe Kjær og Kim Larsen pryder væggene, og jeg synes faktisk, at 

borgerne bor rigtig flot. Det samme gælder fællesrum, køkkener m.v. 

Borger-besøget ender ud i en meget motiveret gruppe, som skal på kursus og som har opbakning fra deres 

bofæller og kollegaer, der glæder sig til hvad kursisterne kommer hjem med. 

En event med HandiLeg i Slagelse 

Slagelse vælger at markere, at kommunen er kommet med i projekt HandiLeg, ved at starte med at afholde en 

event. Eventen sker i forbindelse med Slagelse Festuge på ”Sundhedsdagen” den 26. juni 2018 på en central 

plads i midtbyen. I ugerne op til har projektlederen været på borger-besøg på de fem ”steder”, så vi kender 

hinanden lidt. Herudover har Slagelse Kommune indbudt partnere i projekt HandiLeg fra Vordingborg og 

Køge til at komme og være med. 

Gående og i busser ankommer ca. 50 mennesker med udviklingshæmning og deres personale til Nytorv i 

Slagelse. Specialcenter Slagelse og Kulturhuset har allerede lavet PR-tøj som deltagerne viser projektlederen 

med stor stolthed - stærke farver og teksten HANDILEG signalerer, at projektet også handler om identitet.  

 

Vi begynder med en sangleg som opvarmning. Midt på Nytorv gjalder ”Ræven rask over isen” mellem de 

smukke gamle byhuse. Slagelse-borgere på indkøb stopper op og ser på legen ”Klim-Dask” – borgere med 

Downs-syndrom, med rollatorer og i el-kørestole løber frem og tilbage på torvet og dasker til hinanden under 

høje glædesråb. Publikum kan se, at der er system i ”galskaben”… hvad sker der? – HandiLeg – kom og vær 

med! En børnehave på tur deltager i legen… så kommer et par forældre med børn med i legen.  

Efterfølgende er der spil, og der spises medbragte madpakker. Herefter byder byrådsmedlemmet Sofie Janning 

velkommen med en tale. Temaet er det smukke motto for hele projektet: ”At lege er at lukke solen ind i sit 

hjerte” – hvilket får en ung kvinde med Downs-syndrom til at reager nervøst: ”Jeg skal ikke have solen ind i 

mit hjerte – jeg har allerede en pacemaker der” – målgruppen for projektet er konkret tænkende!  

 

En kursusdag i Viborg - idé og initiativ 

Viborg, kursusdag. Alle kursisterne er samlet i et dejligt parkområde på bostedet Tårnly. Hele formiddagen 

har jeg undervist i forskellige lege, og hvordan man anvender grejet fra Legetasken som udleveres på kursusdag 

1. Nu er vi i gang med en fangeleg, kulørte kegler lægges ud så man kan se, hvor der er ’helle’. Fangelegen 

fungerer fint, og efter lidt tid spørger jeg kursisterne, hvad de synes om legen - den er sjov.  

Forsigtigt rækker en ung mand fingeren op; kunne vi ikke lege fangelegen ovre på den store græsplæne, hvor 

der står buske og træer, som man skal løbe uden om? Det er en positiv overraskelse, at en borger allerede så 

tidligt foreslår ændringer af de lege, jeg underviser dem i på kurset. Jeg har kun været på et borger-besøg på 

den unge mands bosted - og så denne formiddags kursus - og allerede nu har han tillid nok til at foreslå 

ændringer. Vi prøver straks den unge mands idé af, legen bliver faktisk endnu bedre; der er mere plads, og det 

er sjovt at løbe uden om buske og træer. Jeg roser ham for hans idé og initiativ. 

Den unge mand blev sidenhen én af de bærende kræfter på HandiLeg i Viborg. 

 ”Vi er da ikke handicappede” – at vokse som medmenneske – HandiLeg i Slagelse 

I et par af kommunerne har projektet en lille gruppe af yngre kursister, som har masser af dianoser og 

problemer, men som ikke synes, at de har et handicap. Projektlederen tackler dette ved at acceptere de unges 
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vinkel, og samtidig udtrykke positive forventninger til, at de vil hjælpe med projekt HandiLeg. Vi mødes en 

time før og gennemgår dagens kursusindhold – de får enkle lege-opgaver sammen med projektlederen. 

Denne imødekommenhed er med til at skabe tillid, og snart fremgår det, at de unge har en del frygt og 

fordomme over for mennesker med handicap.  

Sammen med de unges pædagoger og lærere arbejder vi med de unges usikkerhed. Samtidig sørger vi for, at 

de forstår, at deres relativt bedrer motoriske og kognitive evner ”forpligter” i HandiLeg. Fra at have holdt sig 

som en samlet gruppe de første kursusgange, begynder de unge at yde en positiv indsats og omsorg for de 

øvrige kursister.  

Potentialet er der for at griber denne mulighed og skabe et korps af instruktører i HandiLeg som kan turnere 

rundt i kommunen.   

Vejledning – når motivationen er svær - HandiLeg i Viborg 

Viborg – Fynbohus. Her bor en del borgere, som ikke kan komme ud af institutionen, og derfor ikke deltage i 

kursus i HandiLeg. Derfor har personalet bedt om vejledning til HandiLeg inden for de meget trygge rammer, 

som er nødvendige. Projektlederen ankommer og oplever hurtigt, at ord ikke motiverer her. Borgerne ser væk 

eller ned i deres sysler, enkelte udtrykker frygt for ”den fremmede”. Her er meget stille. Det personale, som 

har været med på kursus, er positive. De øvrige er afventende. Efter flere forsøg på motivation til aktivitet hvor 

intet sker, tager projektlederen et Klokkespil frem. Det er en simpel rund plade med en kant og syv 

cykelklokker monteret, som ringer når de rammes af en stålkugle. Uden at sige noget, begynder projektlederen 

at trille stålkuglerne rundt. Den klare lyd fra klokkerne ændrer hele stemningen, borgene ser op, rækker 

forsigtigt ud efter de blanke kugler og lykkes med selv at skabe klokkelyde. Personalet begynder at hjælpe til 

med at arrangere flere spil. Snart er de fleste borgere i gang med simple spil. 

Senere på formiddagen gentages en næsten tilsvarende proces i forhold til sanglege. I starten legede 

projektlederen og en enkelt personale selv, men gradvist kom borgerne med. For denne gruppe borgere ligger 

motivationen i høj grad ved at se aktiviteten udført i længere tid, før de selv tør deltage.  

Små grupper – vejledning om HandiLeg indendørs på lidt plads 

HandiLeg har mange lege, som fungerer fint i forhold til grupper på 15-30 mennesker. Men ofte er man færre 

til leg, nogle gange blot 4-6 personer. En anden udfordring i den kolde årstid er, at man er nødt til at være 

indendørs, hvor der kun er lidt plads. 

  

Et tema på efterårets kurser er lege for mindre grupper indendørs:  

- Enkle kaste- og gribeøvelser med ærteposer,  

- Boldlege og keglespil med det grej, som er i den legetaske, hvert sted har fået udleveret på kursusdag 

1.  

- I tillæg øver man på kurset sanglege og lege med inspiration fra teater og drama.  

Alle lege indgår i det kompendium, som følger med Legetasken. 

 

En anden metode har været den åbne workshop, hvor borgere og personale/frivillige har udviklet nye lege og 

spil ud fra det grej, som er i Legetasken i kombination med ”det man har i huset” i form af fx møbler. Resultatet 

af de åbne workshops har været overraskende kreativt og har vist, at kursisterne er i stand til at nytænke lege 

og spil, så de passer til de aktuelle forhold og deltagere. 

 

mailto:hazelton@gerlev.dk
http://www.gerlevhandileg.dk/
mailto:legeparken@gerlev.dk
http://www.gerlevlegepark.dk/
http://www.legeskibet.dk/
http://www.byensleg.dk/
http://www.gerlev.dk/
http://www.recallgames.com/
http://www.tsgplatform.org/
http://www.designedtomove.org/


     
                             Center for Leg & Bevægelse 
                                 

Lars Hazelton, seniorkonsulent og projektleder - Gerlev Center for Leg & Bevægelse – projekt HandiLeg 

hazelton@gerlev.dk    + 45 27 20 46 20   www.gerlevhandileg.dk 

Gerlev Idrætshøjskole & Legepark. Skælskør Landevej 28, 4200 Slagelse. DK. legeparken@gerlev.dk   +45 58 58 40 65 
www.gerlevlegepark.dk    www.legeskibet.dk    www.byensleg.dk    www.gerlev.dk   www.recallgames.com   www.TSGPLATFORM.ORG  www.designedtomove.org 

 
Projekt HandiLeg. Foto: Jo Kyrre Skogstad. Gerlev Center for Leg & Bevægelse (Gerlev Idrætshøjskole). 
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