Dansk Legeplads Selskab
Invitation til seminar om

Børns ret til at være børn
Dansk Legeplads Selskab og OMO inviterer til seminar om børns ret til at være børn i

Kulturhuset Islands Brygge, onsdag den 28. maj, kl. 13.30 – 16.00
Oplæg ved Brian Mikkelsen, Kulturminister - Pia Allerslev, Borgmester for Kultur- og Fritidsforvaltningen i
København - Helle Nebelong, formand for Dansk Legeplads Selskab og næstformand i International Play
Association Denmark (IPA) - Karsten Froberg, lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet
I dag erstattes udendørsleg i stigende grad af indendørs-aktiviteter, der ikke tilbyder samme muligheder for fri
bevægelighed og kreativitet. Den impulsive leg glider mere i baggrunden til fordel for de voksnes misforståede,
beskyttende omsorg, der forhindrer legen i at være på børnenes egne, kreative præmisser.
Samtidig har nutidens børn aldrig haft så mange muligheder for at udvikle sig som i dag. Alligevel bukker mange
børn under for omgivelsernes stigende pres og forventningerne til deres præstationer.
Hvilke rammer skal være til stede for at børns frie og spontane leg kan udvikle sig i positiv retning? OMO og Dansk
Legeplads Selskab inviterer til seminar om danskernes barndom – hvor er den på vej hen?

Program
13.30 – 14.00

Velkommen

14.05 – 14.15

John Sjöblom,
Nordic Brand Manager for OMO byder velkommen

14.15 – 14.25

Brian Mikkelsen, Kulturminister, holder åbningstale om, hvilke krav der stilles til børn i dag, set
i lyset af regeringens politik og initiativer på området, herunder FN’s Børnekonvention fra 1989.
Hvad betyder leg og barndom i et kulturpolitisk perspektiv i år 2008?

14.25 – 14.40

Pia Allerslev, Borgmester for Kultur- og Fritidsforvaltningen i København fortæller om
kommunens idrætsanlæg og fritidstilbud til børn og unge. Hvordan sikrer kommunen, at der er
rigeligt med plads og rum til, at børn kan udfolde sig og lege frit i Hovedstaden?

14.40 – 15.05

Karsten Froberg, lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet
præsenterer ny undersøgelse. Undersøgelsen kaster lys over danske forældres bekymringer i
forhold til, om der er plads til, at børn kan være børn i nutidens travle hverdag. OMO står bag
undersøgelsen

15.05 – 15.25

Helle Nebelong, landskabsarkitekt og formand for Dansk Legeplads Selskab fortæller
om hvilke rammer, der bør være til stede, for at børn kan lege frit og udvikle deres kreative,
motoriske og sociale kompetencer. Helle vil samtidig perspektivere internationalt på børn og leg i
sin egenskab som næstformand i International Play Association Denmark

15.25 – 15.55

Spørgsmål og kommentarer til oplægsholderne

16.00

Tak for i dag

Arrangementet er gratis, men har begrænsede pladser. Tilmelding senest den 20. maj til:
Caroline Rantzau, Account Executive, MA, Hill & Knowlton
Tlf.: 33 13 14 33 eller e-mail caroline.rantzau@hillandknowlton.com
Adresse: Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 København S

