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Introduktion 
Legeskibet er et femårigt samarbejde mellem Gerlev Idrætshøjskole og Lauritzen Fonden, som 
præsenterer en aktiv kultur for leg og bevægelse i de danske havnebyer. Det er et sejlende 
dannelsesprojekt, hvor leg, bevægelse, viden og kultur skaber dialog og interaktion.  
  
Scenen for projektet er det fundament som Danmark er skabt af og på, nemlig havnen og 
havet, og Legeskibets formål er at sætte varige aftryk og være en katalysator for en aktiv 
bevægelseskultur - såvel i det enkelte menneske som i de fysiske rammer og platforme, som 
Legeskibet involveres i på sit togt. 
 
Denne lille rapport over Legeskibets besøg i Hasle juni 2016 præsenterer både program, 
kontakter og besøgstal, men også motivationer for samarbejde samt - måske aller vigtigst - et 
uddrag af de idéer og visioner som opstod på visionssejladsen og i arbejdet med 



børneinddragelse i forbindelse med Legeskibets aspirantkursus for udvalgte mellemskole 
elever.  
 
Legeskibet og Gerlev Idrætshøjskole og Legepark står til rådighed for yderligere opfølgning og 
samarbejde omkring innovative projekter i retning af en levende bevægelseskultur i Hasle - 
f.eks. i forbindelse med en nytænkning af legefaciliteter på havnearealerne.  
 
Rigtig god fornøjelse :-) 
 
 

Legeskibet besøger Hasle 
Legeskibet lægger til kaj i Hasle ved Bornholms vestkyst fra den 8 juni til og med den 13 juni. 
I løbet af ugen vil Legeskibet også besøge Rønne med leg og aktiviteter. 
 
Hasle er en lille by mellem skov og strand, der ligger op af de bornholmske skrænter med 
havnen som centrum. Det er en aktiv by, og udover fælleden der byder på aktivitetsområder, 
legeplads og udendørs dansegulv, tilbyder Hasle en række aktiviteter med den årlige 
tilbagevendende børne-, harmonika- og sildefestival. 

Hasle fik sidste år moderniseret havnen med et nyt havnebad, der tiltrækker borgere og 
besøgende fra hele Bornholm. Projekt Hasle Havnebad er en del af projekt Mulighedernes 
Land, som er et partnerskabsprojekt mellem Real Dania og Bornholms Regionskommune. 
Projektet har til formål at skabe en positiv udvikling i ydreområderne i Danmark med fokus 
på at styrke rammerne for bosætning og turisme ved at nytænke de fysiske strukturers 
indhold og funktion. 

 
 

Links 

Hasle 

Områdefornyelse 

Haslebyting 
 
Legeskib i Hasle - TV2 Bornholm 

 

Program 
Onsdag den 8 juni 
• Kl. 09.00-14.30 Skoletilbud 
• Kl. 15.00-17.00 Kom og leg, der er åbent for alle 
Torsdag den 9 juni 
• Kl. 09.00-14.30 Skoletilbud 
• Kl. 16.00-18.30 Visionssejlads 
Fredag den 10 juni 

http://www.hasle.dk/
http://www.hasle.dk/
http://www.brk.dk/indflydelse-politik/projekter/afsluttede%20projekter/omraedefornyelse/sider/default.aspx
http://www.brk.dk/indflydelse-politik/projekter/afsluttede%20projekter/omraedefornyelse/sider/default.aspx
http://www.haslebyting.com/
http://teamb.tv2b.dk/search.aspx?csearch=&fra=18-03-2016&til=16-06-2016&antal=20&Artikler=True&range=90&newsID=107572&offset=160
http://teamb.tv2b.dk/search.aspx?csearch=&fra=18-03-2016&til=16-06-2016&antal=20&Artikler=True&range=90&newsID=107572&offset=160
http://www.haslebyting.com/


• Kl. 09.00 til ca. 13.00 Aspirantkursus 
• Kl. 15.00-17.00 Kom og leg, der er åbent for alle 
Lørdag den 11 juni 
• Kl. 10.00-16.00 Kom og leg, der er åbent for alle 
Søndag den 12 juni 
• Kl. 12.00-16.00 Legeskibet besøger Rønne. Kom og leg, der er åbent for alle på Kongekajen i 
Nordhavnen (Kaj 9) 
Mandag den 13 juni 
• Kl. 09.00-14.30 Skoletilbud 
• Kl. 15.00-17.00 Kom og leg, der er åbent for alle 
Tirsdag den 14 juni 
• Kl. 09.00-14.30 Skoletilbud 
 
 

Besøgstimer 
Antal besøgstimer med skoleklasser:  
784 besøgstimer  
 
Antal skoleklasser:  
17 klasser fra fire forskellige skoler heriblandt tre asylklasser  
I alt 340 elever + 34 lærere deltog i Legeskibets legeforløb.  
 
 

Kontaktpersoner 
Kaj Erik Mortensen 
Hasle byting 
Kajerik.mortensen@mail.dk 
 
Ulla Didriksen 
Koordinator for Skoletjenesten Bornholm og Åben Skole 
Ulla.didriksen@brk.dk 
 
 

Skema over skolebesøg 
 
Skoletilbud – Velorganiseret med inkludering af special- og modtagerklasser 
I Hasle blev legeforløbene tildelt til alle skoler på Bornholm, som glædeligt tog imod tilbuddet. 
Der var især opmærksomhed på at inddrage special- og modtageklasser til legeforløb, og en 
generel interesse samt overskud til at se på, hvilke klasser i kommunen der kunne få gavn af 
et legeforløb hos Legeskibet. De inviterede klasser fik hver især et skræddersyet legeforløb, 
der gav klasserne en god oplevelse og skabte glæde hos eleverne ved at være sammen med 
deres kammerater på en ny måde.  
 
 

mailto:Kajerik.mortensen@mail.dk
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Klasse og 
antal 

Kontaktlærer – tlf og mail 

A2a 
(Asylklasse) 

Maria Kjærgaard Maria.Kjaergaard@brk.dk 20331721 Svartinegdal skole, Hasle 

A1c Kristian Due Kristian.pauck.due@brk.dk 60460318  Svartingedal skole, Hasle 
A1b Kristian Due Kristian.pauck.due@brk.dk 60460318 Svartingedal skole, Hasle 
A1a Pernille Svane pernille.svane@brk.dk 56923300 Svartingedal Skole, Hasle 
6 kl. b/ 25 Marianne Folkmann FolkmannMarianne.Dea.Folkmann@brk.dk Åvang afdeling, Rønne 

skolen 
  

6. klasse/25 Poul Erik Killendahl Poul.erik.killendah@brk.dk 29661138 Svartingedal skole, Hasle 
4. klasse/20 Poul Erik Killendahl  Poul.erik.killendah@brk.dk 29661138 Svartingedal skole, Hasle 
Bh. Kl/16 Marianne Grøn Sørensen Marianne.Groen.Soerensen@brk.dk 56923300 Svartingedal 

Skole, Hasle 
1 klasse/18 Mia Aagerup 56923300 Svartingedal Skole 
  

5.kl/21 Lene Holm  Lene.holm@brk.dk 30560985 Svartingedal skole, Hasle 
5.kl/19 Karina Juul Schou  kj@bfiskole.dk  27509973  Bornholms Frie Idrætsskole Nyker 
4.kl/23 Lotte Brix lotte.brix@brk.dk 40594750 Kongeskærskolen 
  

3.kl/26 Sofie Christiansen Sofie.Christiansen@brk.dk 22861570 Svartingedal skole,  Hasle 
2.kl/22 Lotte Finne Lotte.marie.finne@brk.dk 40433009 Svartingedal skole, Hasle 
3.kl/ 20 Karina Juul Schou  kj@bfiskole.dk  27509973  Bornholms Frie Idrætsskole Nyker 
4. kl./19 Karina Juul Schou  kj@bfiskole.dk  27509973  Bornholms Frie Idrætsskole Nyker 
6 kl. a/26 Katrine Andersen katrine.andersen@brk.dk 5692 3150, Åvang afdeling, Rønneskolen 

 
 

Aspirantkursus  
 
Legeskibet afholdt aspirantkursus for udvalgte elever fra tre skoler på Bornholm: 
Kongeskærskolen – Allinge, Paradisbakkeskolen Nexø og Nyker Idrætsskole 
 
Formålet med aspirantkurset er at uddanne elever fra mellemtrinnet til at sætte gang i leg for 
indskoling i skolernes skolegård. 
  
Elever bydes velkommen introduceres til kurset samt en række forskellige lege. Derefter er 
det elevernes tur til at komme på banen. De inddeles i grupper, hvor de sammen med en 
legematros gennemgår de forskellige lege. Derudover taler vi om, hvad eleverne skal være 
opmærksomme på, når de skal tilbage i skolegården og sætte gang i leg for de yngre elever. 
  

1.           Overblik over legen 
Hvad skal en legematros være opmærksom på: Alder, antal børn, tid, legeforløb, regler, 
redskaber. Historier tilknyttet legene. Tag gerne udgangspunkt i de fire lege. 
  

2.           Rum til leg 
Hvor er det muligt at lege på skolens område? Hvor meget plads har de til leg? Er der 
græs eller asfalt? Er der gode legeområder? Er områderne hegnet ind i forhold til 
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sikkerhed for biler? osv. 
  

3.           Legens energi og udviklingspotentiale 
Tal om den gode og dårlige energi i legene. Den gode energi: Når man glemmer tid og 
sted. Den dårlige energi: Når det er tid til at udvikle på legen. F.eks. ved at bruge flere 
fangere eller bolde alt afhængig af legens muligheder. Hvornår skal legematros skifte 
til ny leg. Osv. 
  

4.           Nye venner 
Tal med eleverne om det sociale aspekt som legematros. Som legeagenter sørger de for 
at yngre elever får en god oplevelse og gode sociale relationer gennem legen. Der 
dannes relationer mellem elever som ikke nødvendigvis kender hinanden. De yngre 
elever kommer til at se op til legematroserne – dermed følger både et ansvar for at leve 
op til beundringen og en mulighed for at gøre en reel positiv forskel på skolen. 
 
  

Efter en god snak om leg er det elevernes tur til at sætte gang i en leg. Sammen med en 
legematros gennemgår grupperne forskellige lege, som de præsenterer overfor de andre 
grupper med fokus på: 

·      Præsentation af legen 
·      Legens historie 
·      Legens regler 
·      Videreudvikling af legen. 

  
Afslutningsvis taler vi om, hvordan eleverne bliver gode legekammerater overfor de yngre 
elever med udgangspunkt i følgende spørgsmål: 

1.     Hvordan bliver I gode legeagenter for de yngre elever? 
2.     Hvad skal der praktisk til for, at I kan igangsætte lege med yngre elever i 

frikvartererne? 
 

Første del af kurset fokuserer på, at give eleverne viden, praktisk erfaring og redskaber til at 
igangsætte leg for yngre elever. Anden del har fokus på, at gøre eleverne opmærksom på, 
hvorfor det er vigtigt at tage ansvar - både hvad angår at sætte gang i leg for yngre elever, men 
også i et større perspektiv ved at gøre dem bevidst om, at de også kan have en stemme og 
visioner for deres by.  
 
 

1. Hvad er vigtigt for at blive en god legeagent i skolegården? 
● At være et godt forbillede for de yngre og jævnaldrende elever.  
● At være glad og positiv, når man skal igangsætte lege. 
● Tålmodig og sørge for at alle eleverne er med.  
● Det er vigtigt at kunne være den voksne, hvis nogen bliver ked af det. Opstår der 

større problemer, så skal man gå til en voksen.  
● Invitere og lad eleverne vide at der er leg. 
● At være god til at sætte lege i gang 
● At kunne forskellige lege og lade eleverne byde ind, hvis de har en god leg.  
● Gøre opmærksom på legeagenter på skolen. Måske lærerne kan hjælpe med at 



sætte lege i gang og lave legeaftaler med mindre klasser.  
● Det er vigtigt at der er let adgang til et skab med forskellige redskaber til leg 
● Udnytte skolens forskellige områder afhængig af legen 
● Ændre i legene afhængig af alder og tid.  
● Kunne regler og selv forstå legene.  
● Opmærksom på at alle er med. 
● Når du taler til en større gruppe er det vigtigt, at du har ryggen til vinden og 

solen i øjne.  
● Det er vigtigt med en høj og tydelig stemme. 

 
 

2. Hvad skal der praktisk til for at I kan igangsætte samt lege med yngre og 
jævnaldrende på skolen? 

● Redskaber, herunder: kegler, veste, bold, kridt, ærteposer, tørklæde, en skive 
inspireret af legen “dag og nat”.  

● Lærerne skal videreformidle og være bindeled mellem legeagenterne og de 
yngre klasser. De skal være medansvarlige for at lave aftale og gøre 
opmærksom på tilbuddet. 

● Det vil være en god idé med et opslag på skolen, hvor eleverne gjorde 
opmærksom på at der er leg for de yngre elever i frikvarteret. Det vil også være 
fint at hænge et opslag op med dagens leg.  

● Det vil være fint med et legeområde på skolen, der evt. er illustreret med 
streger.  

 

Visionssejlads  
 
Navn på deltagere under visionssejlads:   
Aron Kjøller-Hansen aron.kjoeller-hansen@brk.dk  
Bjarne S. Pedersen bjarne.sp@hotmail.com  
Bornholms Tidende – Hasle hl@bornholmstidende.dk  
Carsten Scheibye Carsten.Scheibye@brk.dk  
Charlotte Kjøller ckl@estate.dk  
Claus Schroll schroll@stofanet.dk  
Hasle Idrætsforening   jasmussen51@gmail.com  
Hasle Turist- & Erhversforening jmh@riskcon.dk  
Hasle Turistinformation turist@hasle.dk  
Iris Viborg Kofod ihk@pc.dk  
Jakob Jensen  jakob.jensen@brk.dk 
Kaj Erik Mortensen kajerik.mortensen@mail.dk  
Karen-Margrethe.Hansen@dgi.dk  
Kim Sørensen Hasle-Camping kim@hasle-camping.dk  
Knud Andersen knud.andersen@jydegaard.dk  
Knud Erik Olsen k.e.olsen@outlook.dk  
Palle K. Tourell (Palle.K.Tourell@brk.dk)  
Palle.K.Tourell@brk.dk  
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Poul Forum Sørensen TS Bornholm pfs@traebaade.dk  
Svartingedal Skole, Hasle Betina.Koefoed@brk.dk  
Sven Olaf Kjær kjaer.hasle@gmail.com  
Torben Rønne-Larsen Torben.Roenne-Larsen@brk.dk  
 
Visionssejlads i Hasle havde fokus på udvikling af Hasle Havn. En havn der er i forandring fra 
tidligere fiskerihavn til fritidshavn. 
 
Visionssejladsen tog udgangspunkt i de to nedenstående spørgsmål:  
 
Hvad er formålet med at udvikle Hasle havn?  
Hvad vil Hasle by gerne opnå med en fornyelse af havnen?  
 
Under visionssejladsen blev der talt om, hvad der skaber god stemning i Hasle? Er det kultur, 
fællesskab eller en entreprenant stemning.  
 
Hasle er kendt for deres ildsjæle og frivillige kræfter, der bruger mange timer på projekter og 
arrangementer i byen. Det er kræfter der er vigtige for byen og vigtige at holde fast i. I den 
forbindelse blev der talt om, hvordan Hasle i højere grad kan engagere og aktivere de yngre 
borgere i det frivillige arbejde.  
 
Hasle har længe positioneret sig som en familievenlig by, hvilket tiltrækker børnefamilier til 
byen. Blandt andet fordi Hasle anses som forstad til Rønne, og en god by at bosætte sig i. Hasle 
har derudover succes med tilbud om familieidræt og fællesaktiviteter for hele familien. Når 
Hasle nu og i fremtiden promoverer sig som en familievenlig by, er det især vigtigt at kæmpe 
for at bevare byens skoler.  
 
Der blev også talt om, at der mangler arbejdskraft på Bornholm, og hvorledes Hasle kan være 
med til at løse denne udfordring? En mulighed er at åbne op for et iværksættermiljø ved og 
omkring havnen. I den forbindelse talte vi om, at der skal rettes opmærksomhed på resten af 
øen. For hvilken rolle spiller Hasle på Bornholm? Hvad er Hasle kendt for og hvad skal Hasle 
stå for i fremtiden. Byen Svaneke har haft held med at gøre opmærksom på sig selv, hvilket 
har givet byen et image med en selvforstærkende positiv spiral, som tiltrækker ny beboere og 
turister. Spørgsmålet er: Hvad skal Hasle være kendt for ? og Hvad kan Hasle tilbyde borgere og 
besøgende?  
 
Under visionssejladsen blev der talt om Hasles mulighed som fremtidig friluftslivs-by. Det skal 
ses i lyset af at, der ved og omkring Hasle havn og by er naturrige områder for kajak, sejlads, 
dykning, klatring, vandring og mountainbike. I den forbindelse blev der talt om mulighed for 
at oprette en friluftsskole og et aktivitetscenter. Begge muligheder kan bidrage med stort 
vækstpotentiale og til et godt brand for byen.  
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Andre arrangementer 
 
Besøg hos asylcenteret i Rønne ”Slottet” 
Legeskibet gik i land under besøget i Hasle og besøgte asylcenteret “slottet”, der ligger i 
Rønne. Her brugte Legeskibets legematroser eftermiddagen på at sætte gang i leg for børn, 
unge og voksne. Flere af asylbørnene havde tidligere besøgt Legeskibet sammen med deres 
asylklasse i Hasle, og ifølge legematroserne var det et glædeligt gensyn. 
 
 
 

 
Gerlev Idrætshøjskole & Lauritzen Fonden 

info@legeskibet.dk // +45 58 57 09 31 // www.legeskibet.dk 
 

 
 
 
 


