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Gerlev 1.maj 2019 

Kære koordinatorer og medarbejder i projekt HandiLeg. 

Samt forskere og andre interessenter i projektet. 

Foråret er over Danmark, det spirer og gror og på Gerlev har vi netop haft den første tordenbyge – er dufter 

godt og fuglene fløjter. På samme måde er det med projekt HandiLeg som for tiden virkelig folder sig ud.  

I alle 7 kommuner er I nu godt i gang over hele Danmark. Nå jeg har vejledninger med Jer og vi samles fra 

de forskelige steder i kommunen kan jeg hører hvor mange gode erfaringer som I har med HandiLeg. Min 

erfaring er at I har stor nytte af at udveksle jeres tanker. Det flytter virkelig noget når I begynder at tale jeres 

parksis igennem. Det er dybt relevant og løsningsorienteret, I hjælper hinanden.  

Jeg vil derfor indkalde Jer til et Midtvejs-seminar hvor I kan samles fra alle 7 kommuner og udveksle 

erfaringer på tværs af kommuner og regioner i Danmark. 

Midtvejs-seminar to dage på Gerlev Idrætshøjskole / Center for Leg & Bevægelse i september 2019. 

Mandag d. 16.sept. kl 09.45.-18.00. og tirsdag d. 17.sept. kl. 09.00.-14.00. 

 Der er mulighed for overnatning på Idrætshøjskolen på enkeltværelser eller at køre hjem.  

 Seminariet er med fuld forplejning og logi. Alle udgifter på Gerlev dækker projektet.   

 Rejse- og lønomkostninger dækker de deltagen kommuner selv.  

 Jeg regner med at koordinatorerne og nogle medarbejder fra de 7 kommuner deltager. 

 Projektlederen og legeforskerne deltager i hele Midtvejs-seminariet. 

 Andre interessenter vil få tilbuddet om at komme med som observatører. 

 Pt. regner jeg med at vi bliver ca. 25 deltager.  

Midtvejs-seminar første dag Tema: Vor praksis i HandiLeg lige nu.  

Dagen er på 8 timer inkl. Frokost (30 min) og kaffepauser (2 x 15 min) Dagen bliver intenst, men seminariet 

veksler hele tiden i mellem typer af aktivitet, så modellen forventes at blive frugtbar. 

Hver kommune får 50 min: 

 HandiLeg i vor kommune: 20 min. til at fortælle hvordan I arbejder med HandiLeg. Brug ord, vis 

billeder, film, PowerPoint, eller dramatiser særlige situationer. Fortæl om det som lykkes og det som 

er svært. Alle andre deltager skriver spørgsmål og idéer ned på Post-It.  

 Spørgsmål til jer: 10 min. i krydsild. De øvrige deltager må ud fra deres Post-It spørge ind til det I 

har fortalt. Det er ikke en diskussion, blot en afklaring.  

 Ud at lege: 20 min. HandiLeg med praksis. I skal formidle HandiLeg til resten af gruppen. Gerne en 

eller to lege som I brænder for, det kan være en leg fra kurset eller en leg I har udviklet med 

borgerne. 

 WC, mobil, frisk luft / smøg: Pause i 10 min. hvorefter en ny kommune får ordet.  

Forventning til den første dag:  

Min forventning er at vi i løbet af dagen vil se et mønster af fælles erfaringer, muligheder og udfordringer i 

forhold til forankring HandiLeg lokalt – samt at vil have en hel del gode løsninger på vor Post-It væg. 
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Modellen for midtvejs-seminar anden dag Tema: En fælles praksis for HandiLeg.  

Dagen er på 6 timer inkl. Frokost (30 min) og kaffepauser (2 x 15 min)  

 Post-It-væggen – Post-It fra dag 1 samles i kategorier og sættes op på en væg. Kan vi se et mønster?   

 Gruppearbejde på tværs af kommuner - En fælles praksis for HandiLeg? 

 Nye HandiLeg med LH – få ny inspiration med hjem. 

 Grupperne fremlægger deres arbejder. 

 Forskerne har ordet – HandiLeg ud i set ”udefra”? 

 Diskussion og evaluering af midtvejs-seminar. 

Tilmelding til Midtvejs-seminar på mail til hazelton@gerlev.dk med navn, kommune, arbejdssted og 

arbejdstelefon og mail. Samt om I ønsker overnatning, ønsker om vegetarkost.  

Siden Årsrapporten for 2018 er der sket mere i projektet, her er der en kort oversigt over udviklingen: 

1. På Sjælland i Vordingborg kommune er borger og personaler færdig med kursus. Vejledninger har 

man valgt at få sammen i løbet af vinteren og foråret 2019. Man arbejder med at forankrer HandiLeg 

lokalt. Typisk har man HandiLeg på en bestem dag og tid. Koordinatoren er sammen med 

medarbejderne ved at forberede den første store event med HandiLeg for hele specialområdet, i 

Vordingborg kommune hvor borger og personaler er instruktører i HandiLeg med bistand fra 

projektlederen. 

 

2. På Sjælland i Slagelse kommune var sidste kursusdag i december 2018. Glæden hos borgerne ved at 

mødes forsatte som HandiLeg en gang om måneden gennem hele vinteren og foråret. Enkelt borger 

har været i praktik og formidlet HandiLeg andre steder i kommunen, der arbejdes på at flere kan 

prøve parktik. De første vejledninger er brugt. Event 2 er på tegnebordet. 

 

3. I Midtjylland: Viborg kommune er kursus gennemført. Borgerne har vist HandiLeg på 

fælleskommunal sundhedsdag. To team inden for specialområdet; Tårnly (unge på STU-

uddannelser) og Gimle (voksne / ældre borger) underviser 4 gange om året på VIA-

pædagoguddannelsen i HandiLeg. Alle vejledninger og Event 2 er planlagt frem til 2020. 

 

4. I Syddanmark: Varde Kommune er alle 6 kursusdage afviklet i vinter. HandiLeg bruges nu på 

bostederne og i Samstyrkens tilbud. Til efteråret kommer genbesøg, vejledninger og den første event 

er planlagt i et samarbede mellem Samstyrken i Varde kommune og Varde Fritidscenter. 

 

5. I Hovedstaden: Rudersdal kommune er starter op i vinter og kurserne sker i de smukkeste forårs 

omgivelser på Svaneparken grønne arealer. Målet er at borgerne står for deres første event med 

HandiLeg på Kulturnatte i september 2019. 

 

6. I Nordjylland: Morsø kommune starter op i februar 2019. Der er godt gang i kursus med en stor 

gruppe borger og medarbejder – flere er aktive idrætsudøver – fra både produktion, Aktivitetscentre 

og Bosteder. Den først event et OL for hele specialområdet, hvor kursisterne skal stå for 

formidlingen af HandiLeg. 
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7. I Køge kommune. Her er kurserne og alle besøg gennemført. Køge har virkelig afprøvet spændviden 

i HandiLeg i form af forskeligheden hos de deltagende borger fra borger i egen bolig og i arbejde til 

borger med hjælp behov 24/7. Samme har de haft gode oplevelser, man arbejder nu på at lave 

praktikforløb mellem de deltagende steder. Den første event bliver OL for hele specialområdet d. 

7.mak.2019 hvor alle kursister skal formidle HandiLeg. 

 

Årsrapport: 

I januar 2019 udsendte jeg ”Årsrapport 2018 projekt HandiLeg ”.  

Hvis nu I ikke har modtage den, så er den vedhæftet igen, del den gerne i jeres netværk.  

 

Med venlig hilsen Lars Hazelton, Gerlev – HandiLeg. 

 

P.s.: En spændene konference som finder sted her på Gerlev i torsdag d. 23.maj.2019.  

info og tilmelding på: http://legeskibet.dk/konference-om-legeskibet-og-levende-legekultur/ 

 

Konference om Legeskibet og levende legekultur 
Legeskibet har i løbet af fire sommersæsoner gennemført 87 besøg og samarbejdet med 56 forskellige byer samt 
inspireret ca. 150.000 mennesker til at lege meget mere – herunder en masse lokalpolitikere og et væld af 
folkeskoleelever i alle aldre. 

Torsdag d. 23. maj 2019 holder Legeskibet og Gerlev Center for Leg & Bevægelse stor konference på Gerlev 

Idrætshøjskole om Legeskibet og levende legekultur på tværs af kommuner, havnebyer, institutioner og lokale 
fællesskaber. Konferencen er for alle Legeskibets venner og samarbejdspartnere – havnebyer, kulturafdelinger, 
kontaktpersoner, skoler, lokalpolitikere, sponsorer, praktikere, forskere og unge – såvel som kommende venner med 
interesse for levende legekultur. 

Tematik: Leg og dannelse, Levende legekultur og fællesskaber, Legekulturnetværk på tværs af danske kommuner 
Moderator: Tania Dethlefsen, forstander, Gerlev 

Program 
09.30 Registrering, croissant, kaffe og frugt 

10.00 Velkomst v. Tania Dethlefsen, forstander, Gerlev 

10.10 Hvorfor arbejde med leg i kommunen? v. Bjarne Ibsen, professor, CISC, SDU 

10.30 Legeskibet del 1 

11.10 Legen er vejen! v. Esben Danielsen, direktør, Lokale og Anlægsfonden 

11.45 Panelsamtale om liv, leg, fællesskaber og byudvikling (Kalundborg, Svendborg, Helsingør m.fl.) 

12.30 Frokost 

13.00 Legeskibet del 2 

13.40 Leg, kreativitet og dannelse v. Lars Geer Hammershøj, lektor, DPU, Aarhus Universitet 

14.15 Panelsamtale om leg & ungdomskultur i kommunerne (Dragør, Esbjerg, Frederikshavn m.fl.) 

15.00 Kaffepause 

15.20 Glade børn lærer bedre v. Rasmus E. Casper, projektleder, Gerlev Center for Leg & Bevægelse 

15.40 Workshops (vælg en ved tilmelding) 
1. Leg i daginstitutioner v. Artur Stryjak, legekonsulent, Gerlev  

2. Legekultur i folkeskolen v. Daniel Dios Osmann, legeinstruktør, Gerlev  

3. Leg og ungeinddragelse i byudvikling v. Mathilde Brandstrup, projektkoordinator, Gerlev  

4. Leg for handicappede v. Lars Hazelton, senior projektleder, Gerlev  

5. Legekultur på havnen v. Rasmus E. Casper, projektleder, Gerlev  

6. Legekultur i boligområder v. Mette Stryhn Hansen, projektmager, Gerlev 
16.30 Nationalt center for Leg v/Bjarne Ibsen, professor, CISC, SDU 

16.45 Jørgen Møllers Legepris v/Tania Dethlefsen, forstander, Gerlev 

17.00 Tak for i dag eller Tapas og vin 
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