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Vejledning til indretning af udearealer ved
Rudersdal Kommunes børnehuse

hh Barnets alsidige
personlige udvikling
hh Sociale kompetencer
hh Sprog
hh Krop og bevægelse
hh Naturen og
naturfænomener
hh Kulturelle
udtryksformer og
værdier

Vejledningen tager sit udgangspunkt i Dagtilbudsloven,
Dagtilbudspolitikken, Visionen for daginstitutionernes
fysiske rammer samt Legepladspolitikken.
Børnehusenes udearealer skal medvirke til at understøtte
børnenes læring, udvikling og dannelse, og skal
kunne udfordre og inspirere både det enkelte barn og
børnegrupper.

Krop og bevægelse

Ved at indrette udemiljøet, så det
appellerer til børns naturlige lyst til
at bruge kroppen til at balancere og
i det hele taget bevæge sig, udvikles
de fin- og grovmotoriske færdigheder og den kinæstetiske sans, som
handler om at afpasse kroppens
bevægelser i forhold til rummets
udformning

Liggehaller hører under
primærfunktionerne.
Sekundære funktioner er
cykel- og bilparkering,
adgangsveje og plads til
renovation.

Legepladsen skal både være et sikkert og trygt sted, men
også et sted, hvor det enkelte barn kan møde udfordringer,
opleve forundring og føle spænding og nysgerrighed.
Samtidig skal de fysiske rammer understøtte, at den
pædagogiske praksis kan udfoldes optimalt. Uderummene
er lige så vigtige som inderummene, og indretningen spiller
en central rolle.

Leg og bevægelse

Disponering af udearealerne kan opdeles i primære og
sekundære funktioner. De primære funktio-ner er at kunne
tilbyde børnene et fristed under åben himmel, hvor leg,
ophold og hvile kan finde sted, hvor kreativitet kan udfolde
sig, og hvor årstidernes skiften kan følges og fornemmelsen
for natur bringe glæde og sundhed til barnet.

Det er i barndommen,
at glæden ved at bruge
og udfordre sin krop
grundlægges. Udearealerne
skal stimulere barnets
medfødte lyst til at være
fysisk aktiv. Igennem leg
og bevægelse styrker barnet både fin- og grovmotorikken
og oplever selvværd og selvtillid gennem voksende
kompetencer.

Legepladsindretningen skal understøtte den pædagogiske
læreplan, og skal kunne bruges året rundt i alt slags vejr.
Et velindrettet og omhyggeligt udformet udemiljø styrker
implicit barnets udvikling og læring og giver personalet
mulighed for at arbejde ude med de seks læreplanstemaer:
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Terræn og beplantninger skal formes, så det giver
Helheden – funktioner, målgruppe
motoriske udfordringer. Belægninger, kampesten,
træstubbe og andet kan indgå som elementer, der
Udformning og placering af nyt børnehus
appellerer til leg, løb, spring og andre bevægelsesbyggeri med tilhørende udeareler skal planlægges nøje,
former, der alt sammen er med til at styrke barnets
og helheden gennemtænkes i forhold til verdenshjørner,
koncentrationsevne og den kinæstetiske
trafikstøj og terræn – herunder skal
Social kompetence
sans – oplevelsen og kontrollen af,
der sikres god tilgængelighed til
Empati, evne til tilknytning og at danne venskaber er
hvordan kroppen bevæger sig i rummet
børnehuset.
nogle af de færdigheder, som børn udvikler og styrker
gennem leg med andre børn, og når de samarbejder om
og estimerer højder og afstande –
Den overordnede plan for legepladsens
at løse opgaver og realisere drømme i fællesskab.
”farer” eller udfordringer - som skal
indretning skal have en indbygget
afprøves og overvindes.
æstetik og må opdeles i tre hovedzoner:
Stedet – haven, landskabet.
arealer henholdsvis tæt på og længst
Alle steder har en ånd – eller en
væk fra børnehusbygningen samt en
særlig karakter. En vurdering af det
mellem-zone mellem disse.
enkelte steds eksisterende kvaliteter
og potentiale er derfor et godt
Arealerne tættest på bygningen er
udgangspunkt for en helhedsplan for,
oplagte samlingssteder, hvor aktiviteter,
hvordan udearealet kan disponeres og
som foregår i de indendørs grupperum
udvikles.
kan flytte ud i godt vejr. Det er her borde
og bænke kan placeres, og her den
Eksisterende kvaliteter kan f.eks. være bevaringsværdig
mere rolige leg for de mindste børn kan foregå i og omkring
beplantning, et spændende terræn, en udsigt til et
sandkasser. En udvendig vandhane opsættes til vandleg,
omgivende landskab eller noget andet, som kendetegner
vanding af planter og vandbehov i forbindelse med eventuelt
stedet. Der kan også være en særlig historie tilknyttet til
udekøkken, som i øvrigt bør samtænkes med urte- og
stedet, som kan give inspiration til udemiljøets indhold og
sansehave.
udformning.
Jo længere bort fra bygningen des større mulighed er der
for, at mere vild og aktiv leg kan udfolde sig i kuperet terræn
og vildnis, i klatreredskaber og gynger og på mooncarbaner
og boldbane.
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Mellemzonen mellem nærarealerne med den mere stille
leg og fjernarealerne med den mere vilde leg kan udformes
som en beplantningszone, en zone med et terrænspring
eller noget andet, som er med til både at opdele og forbinde
de forskellige legeaktiviteter.

Klippede hække, busketter, højbede, pergolaer og levende
pileflethegn er eksempler på rumopdelere af levende
materiale.
Opdeling af udearealet i forskellige rum kan udover
beplantning ske ved at forme terrænet i mindre volde
og ”spring”, etablere kanter, hegn, mure eller pileflet.
Ruminddeling kan også markeres ved at arbejde bevidst
med belægningsskift.

Hovedsti
Det fungerer godt med en hovedsti, som i bløde
kurver forløber rundt om og forbinder legepladsens
forskellige delområder. Stien i sig selv kan være et
stort legeaktiv. Hovedstien bør have en fast belægning,
men der kan samtidig indtænkes mindre sidestier
med mere udfordrende, sansestimulerende, ujævne
belægningsmaterialer.

Belægninger
Udearealet kan opdeles i områder med faste belægninger
som asfalt, betonsten, Slotsgrus© og gummibelægninger
og løse belægninger som sand og grusfaldunderlag.
Hertil kommer beplantede arealer i form af græsarealer,
busketter, urte- og staudebede samt skovlignende krat.

Stier, som er tiltænkt kørsel med cykler og mooncars
mv., skal udformes, så de fungerer selvstæn-digt og ikke
karambolerer med områder tiltænkt mere fredelig leg.

Rum og rammer
Legepladsen opdeles i små og større
rum ved at etablere ”vægge”, som kan
være både høje og lave og bygget i faste
og levende materialer.

Kørebaner til cykler og mooncars fungerer bedst med
asfaltbelægning med brostenskanter mod græs-, grus- og
jordarealer. Banen formes med ”loops”,
Sprog
let terrænvariation og udfordrende
Børns muligheder for at indgå i fællesskabet afhænger af
sving.
evnen til at sige til og fra, og om de har de sproglige forudsætninger, der skal til for at udtrykke, hvad de mener,
så de bliver forstået af andre børn og voksne.

Ved hjælp af beplantninger kan der
skabes variation i store og små, åbne og
lukkede rum.

Arealer med asfalt og fliser er gode
underlag for kridttegninger.
Mindre lunker kan indtænkes i
asfaltarealer, så regnvandet samler sig
i små vandpytter, som fordamper i løbet
af nogle timer, når solen igen bager.
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Regnvandsopsamling kan etableres, så der efter regnvejr
fyldes vand i et kanalforløb.

Definitioner
Legeværdi: udtryk for et redskabs evne til at udvide og
udvikle barnets fysiske, kognitive, sociale, emotionelle og
kreative kompetencer gennem fysisk bevægelse

Boldbaner kan udføres med faste belægninger eller
på græs, hvis udearealet er stort nok. Indhegning med
støjsvagt udformede bander, så den ikke generer de øvrige
legeområder.

Legeredskaber
Udbuddet af legeredskaber
er enormt. Legehuse, gynger,
rutsjebaner og diverse
klatrearrangementer indgår naturligt
på legepladser for børn.

Legeredskab: Udstyr og konstruktioner, herunder
komponenter og byggeelementer, som børn kan lege
med eller på, f.eks. gynger, vipper,
Barnets alsidige personlige udvikling
rutschebaner, karruseller, klatrenet og
Barnet lærer gennem leg og eksperimenter at være
svævebaner.
en del af et større fællesskab, der gør verden sjov og
udfordrende at være i.

Hvad bør der være af
legeredskaber og hvorfor?

Legeredskaberne har dog begrænset
legeværdi og er dyre i indkøb og
drift, hvorfor det er ekstra vigtigt
at bearbejde udearealets have- og
legelandskabsform terræn- og
beplantningsmæssigt og ved at gøre brug af gode, smukke
naturmaterialer med lang holdbarhed.

Her opsummeres nogle legeredskaber der
skal etableres på legepladsen:
Sandkasser
Der skal være sandkasser, der giver børnene
sanseoplevelser og muligheder for kreativitet og
leg. Af hygiejniske grunde skal de kunne afskærmes
udenfor børnehusets åbningstid, for at undgå katte og
ræveeksskrimenter. Der skal ligeledes kunne afskærmes
for sol.

Endelig kan der i børnehusets nærhed være en offentlig
redskabslegeplads, som kan være et udflugtsmål, hvorfor
institutionslegepladsen ikke nødvendigvis skal være fyldt op
af traditionelle legeredskaber.
I forbindelse med eventuel anskaffelse af legeredskaber,
må legeværdien nøje vurderes ligesom den fremtidige
vedligeholdelse af redskabet og af faldunderlaget skal
sikres.

Legehuse/hytter
For at understøtte børnenes rolle og regellege skal der
etableres legehuse eller/og pilehytter
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Gynger
Der etableres gynger, eks som enkeltgynger eller en
fuglerede gynge, hvor flere børn kan gynge sammen.
Gyngerne stimulerer bl.a. børnenes sansemotoriske
udvikling.

Faldunderlag til legeredskaber bør ikke anvendes som
grave/legested.

Natur på legepladsen
Børnehuslegepladsen skal indrettes med så meget
natur som muligt, så børnenes sanser stimuleres, og så
muligheden for at lære naturen at kende er til stede.

Balance
For at understøtte børnenes balance, skal der være
muligheder for at afprøve balancen på eks.
Balancebomme, træstubbe i forskellige højder mv.

Natur skal her forstås som det brede spek-ter af
effekter, som kan fremkaldes ved brug af planter,
terrænbearbejdning, vand, sten, træstammer, træstubbe
Boldbaner
mv. Muligheden for at indrette bålsted og vandleg skal
Der skal være udlagt område til boldspil og bevægelseslege.
indgå, ligesom muligheden for at dyrke lidt grøntsager
Der kan etableres en boldbane som en ramme hertil.
og krydderurter, en solsikkelund osv. må
Naturen og naturfænomener
indtænkes.
Løse materialer
Børnene kan have medindflydelse
på legepladsens indretning, hvis der
indgår mange løse materialer, som
de kan bygge med og flytte rundt
på, steder de kan grave, steder
regnvandet kan samle sig i vand- og
mudderpytter.

Naturoplevelser i barndommen bidrager både til den
følelsesmæssige, mentale og fysiske udvikling. Når børn
leger i naturen udvikler de deres egen fantasi og udfordres både kropsligt og mentalt.

En mangfoldighed af forskellige planter gør
det muligt at studere naturfænomener – at
nogle planter tiltrækker sommerfugle, bier
og andre insekter, mens visse buske og træer
tiltrækker forskellige fugle, egern osv.

Mangfoldigheden åbner op for et nuanceret
sprog og for sprogforståelse. Der kan
leges med, hvad planterne hedder, de
naturfænomener, man har oplevet, kan
bearbejdes kunstnerisk på papir, det kan
være en øjenåbner at opleve, at et enkelt
lille solsikkefrø kan blive til en flere meter høj plante med
hundredvis af nye frø i løbet af kort tid.

Et ”skramlotek”, som kan skifte
indhold f.eks. i forhold til årstid og/
eller emner, som man beskæftiger
sig med på et givet tidspunkt, kan
være en verden af muligheder for børnene at begive sig ind
i.
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Plantevalg

Sikkerhed på legepladsen

Afhængig af arealets størrelse etableres mest mulig
beplantning i form af buskadser, ”skov”, krat og vildnis.
Der anvendes robuste, hjemmehørende ugiftige og ikke
allergifremkaldende arter. I etableringsfasen opsættes
fodhegn af solidt materiale.

Legepladsen er et indhegnet sted, hvor børnene er i
sikkerhed.
Legepladsindretning
og -redskaber inkl.
faldunderlag m.v.
skal overholde de
sikkerhedskrav, som
anbefales i DS/EN 1176
og 1177.

Det kan give god mening at opretholde fodhegnet, som
er med til at virke rumskabende, skærmer mod cykel- og
mooncarkørsel og samtidig kan anvendes til at sidde på,
klatre ind over osv. Små, anlagte stier, trædesten og -stubbe
i plantebedene kan være med til at styre børnenes færdsel
og forhindre nedtrampning at planter.

Børn afprøver alting og finder nye
muligheder

En rutsjebane er ikke nødvendigvis kun til at
rutsje ned af! Der kan være en meget større
udfordring for barnet i at undersøge, hvilke
andre måder, man kan bruge legeredskabet
på.

I forbindelse med
etablering af nyt
legeområde, skal
der altid være en
sikkerhedsinspektion
af legepladsen ved en
ekstern, certificeret
legepladsinspektør, og
ibrugtagningstilladelse
skal foreligge, før
legepladsen må tages
i brug.
Rudersdal kommune
har indgået en aftale med en legepladsinspektør, som alle
institutioner anvender.

En mangfoldighed af plantearter, -farver og -sorter sikrer
sanseoplevelser og årstidsvariation i blomster, løv, frugtog bærsætning. Prioriter spiselige planter, og planter som
tiltrækker egern, fugle, sommerfugle og insekter. Arranger
gerne en årlig plantedag, hvor forældre, børn og personale
sammen planter nye træer og buske. Lær samtidig børnene,
hvordan man passer på planterne, vander dem og ikke
ødelægger dem.
Børnehuset kan lave sit eget herbarium – en samling af
pressede, tørre blade og blomster, som er samlet ind på
legepladsen. Plantematerialet kan suppleres med fotos af
planter-ne på forskellige årstider, så man lærer og forstår
årets gang og naturens cyklus.
Træer og buske er med til at skabe skygge og luftfugtighed i
de varme, solrige perioder.
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Bæredygtighed og genbrug

Ansvaret for sikkerheden på børnehusenes (selvejende,
kommunale og private) legepladser er placeret hos
institutionslederen. Det daglige ansvar hører under den
daglige leder.

Børnehusenes legepladser bruges af mange børn hver
dag. Der stilles derfor store krav til udformning og valg af
materialer, som må kunne tage imod det store slid, som
følger med en stor børne-floks daglige brug. Der skal
tænkes ressourcebevidst og vælges robuste materialer,
som patinerer smukt. Muligheden for at genanvende
belægningsmaterialer, som kommunen har i overskud
fra andre byggerier eller nedrivninger, skal indgå i
overvejelserne.

For at sikre at ansvaret bliver varetaget på en
sikkerhedsmæssig korrekt måde, gennemføres inspektion
og vedligeholdelse af legepladserne i henhold til de
vedtagne danske standarder samt Dagtilbudslovens
anbefalinger om:
hh Daglig visuel inspektion – hvor der ryddes op for at
undgå åbenlyse farer
hh Kvartalsvis inspektion – for at fastholde legepladsens
sikkerhedsniveau. Især sikkerhed og slitage, altså
mindre reparationer
hh Årlig hovedinspektion – som udføres af en certificeret
legepladsinspektør – hvor legered-skaber og
faldunderlag på legepladsen gennemgås
Der skal udarbejdes en inspektionsplan
samt en dokumentation med
registrering af alle handlinger foretaget
i forbindelse med udbedring og
vedligeholdelse af legeredskaberne.
Tilsynsbesøgene gennemføres af
certificeret legepladsinspektør efter
nærmere aftale. I forbindelse med
tilsynene udarbejdes en risikovurdering,
dvs. en rapport af legeredskaberne med
fornødne anvisninger til renovering
samt udbedring af fejl og mangler.

Regnvand på legepladsen nedsives lokalt på grunden og
må som udgangspunkt ikke ledes til kloak. Opsamling
af regnvand til vanding af beplantning skal indgå i
overvejelserne.
Udearealets fremtidige drift skal gennemtænkes og
forudses, når de forskellige detailløsninger besluttes.

Vandleg

Selv den mindste lille vandpyt tiltrækker sig børns
opmærksomhed. Vand på legepladsen skal nøje overvejes
og om muligt etableres. At lege med vand er både sjovt,
socialt udfordrende og udviklende.

Indtænkning af bæredygtighed og
genbrug i uderummene kan bidrage til
at skabe miljøforståelse hos børn og
personale.

Skure og halvtage i terræn
Der er behov for skur til opbevaring af
udendørs legerekvisitter, evt. båludstyr
og andet. Skuret kan være et aktivt og
rumopdelende element på legepladsen,
som man kan lege rundt om eller gemme
sig bagved.
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Klatremuligheder

Børn kan lide at klatre i træer, hvad enten det
er træer, som gror eller træer, som ligger ned.
Sidstnævnte skal afbarkes og gennemgås for
farlige grenvinkler af en certificeret legepladsinspektør.

Belysning

Skuret skal placeres
i forbindelse med
kørearealerne for
cykler og mooncars,
og med niveaufri
adgang, således at
børnene selv kan
cykle ind i skuret.
Skuret kan også
designes, så det kan
bruges til at lege
butik eller noget
andet i.

Placering af udvendig belysning og typer af armaturer skal
vurderes. Der skal tages hensyn til energiforbrug samt til
belysning af adgangsvejene.
Der skal være belysning på legepladsen, så børn
og voksne også i vinterperioden kan anvende den i
eftermiddagstimerne.

Plads til renovation
I forbindelse med indretning af plads til det daglige affald,
må beliggenheden have nem og niveaufri adgang for dem,
som skal afhente og tømme affaldscontainerne. Samtidig
må beliggenheden place-res hensigtsmæssigt i forhold til
institutionens køkken, men også så der er færrest muligt
lugtgener i forhold til legeplads og opholdsarealer ude.
Området placeres et skyggefuldt sted.
Udvendig vandhane og overfladebrønd etableres i nærhed af
renovationspladsen.
Afstanden fra renovationspladsen til vej (skraldevogn) bør
ikke overstige 15 m.

Skyggefulde steder
Derskal etablereres skyggefulde steder, som skærmer børn
for solen fx gennem beplantning og opsætning af sejl over
sandkasser mv.

Liggehaller
Overdækkede arealer til liggehaller med plads til krybber
og barnevogne skal indtænkes ud fra en række hensyn. Der
skal både tænkes på, at arealerne ikke må blive for varme
om sommeren, men også at der er læ, og at placeringen
er væk fra legepladsen, men også væk fra støjkilder som
trafikerede veje eller andet. Liggehallerne skal afskærmes
mod katte, fugle m.v.
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Kilder
hh Revideret forslag til legepladspolitik for Rudersdal
Kommune (Bilag 29.10.2008, Godkendt BSU 12.11.08)
hh Socialministeriets hjemmeside om lærerplaner:
http://www.sm.dk/Temaer/sociale-omraader/Boernunge-og-familie/Dagtilbudsomraadet/Dagtilbud/Paedagogiske-laereplaner/Sider/Start.aspx
hh Helle Nebelong: Vi leger at... Tanker om leg, læring
og indretning af legepladser og sansehaver for børn.
Dafolo 2008.

Vejledningen er udarbejdet af Dagtilbud i Rudersdal
Kommune i samarbejde med
Landskabsarkitekt Helle Nebelong, www.sansehaver.dk
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