Program for

Legeskibet på Folkemødet 2016
Legeskibet er et fem-årigt 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.
Legeskibet lægger til kaj på Ydermolen i Allinge Havn og deltager på Folkemødet
med følgende program:

LEG PÅ KAJ
Alle dage på plads G19 (kajarealet mellem ydermolen og nærpolitistationen)
Legeskibets formidler leg og bevægelsesglæde og tilbyder "Leg på kaj" for alle. Tungt
læsset med fantastisk legeudstyr, spillestand og friske legematroser, inspirerer legeskibet
til leg og bevægelsesglæde under hele Folkemødet.
Åbningstider for Plads G19:
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

15.00 til 19.00
10.00 til 19.00
10.00 til 19.00
10.00 til 14.00

Fælleslege hver hele time fra kl. 12.00 – undtaget når der er partiledertaler.

SAMTALE OM LEG OG BEVÆGELSE I FOLKESKOLEN
Torsdag den 16. Juni kl. 15.30 – 16.45 på Legeskibet Lilla Dan (H6)
Efter snart to år med Folkeskolereformen er der fortsat delte meninger om prioriteringerne
når det kommer til faglig undervisning versus skemalagt leg og bevægelse. Hvad skal der
til for at udfolde reformens potentiale for en aktiv bevægelseskultur blandt danske
skoleelever med deraf følgende forbedret trivsel, kreativitet og indlæring?
Med udgangspunkt i den seneste forskning på området ønsker Legeskibet, Gerlev
Idrætshøjskole, i samarbejde med Dansk Skoleidræt at sætte fokus på skolereformens
bevægelsesparagraf og samtidig rejse debatten om, hvad der skal til for at vi kan få en
seriøs legende folkeskole til glæde for såvel lærere som elever og forældre.

Samtalepanelet består af:
Niels Grinderslev Generalsekretær i Dansk Skoleidræt
Pia Allerslev Børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune
Thomas Skovgaard Centerleder ved Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
Annette Wilhelmsen Medlem af DGIs hovedbestyrelse
Niels Lykke Lynnerup Medlem af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse
Mette With Hagensen Formand for Skole og Forældre
Samtalens moderator er Christian Have, indehaver og kreativ direktør i Have
Kommunikation
VISIONSSEJLADS – BYUDVIKLING, LEG OG BEVÆGELSE
Torsdag den 16. Juni kl. 17.45 – 19.45 med Legeskibet Lilla Dan (H6)
Vi oplever Legeskibet - i skikkelse af Lauritzens smukke topsejlsskonnert Lilla Dan - i sit
rette element som centrum for leg, bevægelse, visioner og et tiltrængt pusterum fra
Folkemødets hæsblæsende program.
Med udgangspunkt i erfaringer fra projekt Legeskibet og samarbejde med snart 50 danske
havnebyer, ønsker Gerlev Idrætshøjskole og Lauritzen Fonden at sætte fokus på
byudvikling, som motiverer leg, bevægelse, kreativitet og fællesskab.
Sejladsen er målrettet lokalpolitikere, embedsfolk, konsulenter, ildsjæle, projektmagere,
uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, foreningsledere med flere.
På denne sejlads deltager desuden borgmester Sten Knuth, Slagelse Kommune, med et
oplæg om kommunens tilgang til fysisk aktivitet og sundhed.
Der er plads til 40 gæster ombord, og de fordeles efter først-til-mølle. Det er gratis at
deltage i sejladsen - bare husk kr. 100,- til forplejning undervejs inkl. drikkevarer, kaffe og
kage. Der kan betales med Mobilepay ombord.
Tilmeld sejladsen via http://legeskibet.dk/folkemoedet
Bemærk at deltagelse skal bekræftes af Legeskibet.

PANELSAMTALE OM BY- OG HAVNEUDVIKLING
Fredag den 17. juni kl. 12.00 - 13.15 på Legeskibet Lilla Dan (H6)

Overalt i Danmark - og i resten af verden - sker der i disse år en stigende privatisering af
byernes offentlige rum. Dette gælder i høj grad for danske havnearealer. Spørgsmålet er,
om havnebyernes gamle maritime erhvervsarealer skal sælges til højstbydende med
henblik på kærkommen indtjening her og nu, eller om man fra politisk hold kan prioritere
en transformation i retning af mere åbne og fællesskabsstyrkende kulturområder?
Med udgangspunkt i erfaringer fra projekt Legeskibet og samarbejde med snart 50 danske
havnebyer, ønsker Gerlev Idrætshøjskole at sætte fokus på udvikling af og muligheder for
denne type byrum og samtidig rejse debatten om, hvad vi vil med de gamle maritime
erhvervsarealer!
Samtalepanelet består af:
Esben Danielsen direktør i Lokale og Anlægsfonden
Jakob Jensen havnechef i Bornholms Regionskommune
Henrik Møller formand for Kultur- og turismeudvalget i Helsingør Kommune
Merete Ettrup bestyrelsesmedlem i Friluftsrådet og forretningsfører TS
Rasmus Casper projektleder på Legeskibet
Samtalens moderator er Christian Have, indehaver og kreativ direktør i Have
Kommunikation

VISIONSSEJLADS – FYSISK AKTIVITET OG SUNDHED
Fredag den 17. Juni kl. 17.45 – 19.45 med Legeskibet Lilla Dan (H6)
Vi oplever Legeskibet - i skikkelse af Lauritzens smukke topsejlsskonnert Lilla Dan - i sit
rette element som centrum for leg, bevægelse, visioner og et tiltrængt pusterum fra
Folkemødets hæsblæsende program.
I samarbejde med WHO inviterer Gerlev Idrætshøjskole og Lauritzen Fonden til
aftensejlads om fysisk aktivitet og sundhed. Sejladsen er målrettet
sundhedsorganisationer, lokalpolitikere, konsulenter, ildsjæle, projektmagere,
uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner og foreningsledere med flere.
We invite you to join a visionary talk about Physical Activity, Health and Life Quality during
the evening sailing experience with playship Lilla Dan.
Introduction by Director Dr. Joao Breda, WHO European Headquarter, Copenhagen.
Dr. Joao Breda is the key architect behind the outstanding paper: "Physical Activity
Strategy for the WHO European Region 2015-2016". The vision behind this strategy is to
motivate and inspire governments in Europe to work with stakeholders across sectors,

levels and countries to provide all citizens access to have better and longer lives owing to
a lifestyle that incorporates regular physical activity.
Der er plads til 40 gæster ombord, og de fordeles efter først-til-mølle. Det er gratis at
deltage i sejladsen - bare husk kr. 100,- til forplejning undervejs inkl. drikkevarer, kaffe og
kage. Der kan betales med Mobilepay ombord.
Tilmeld sejladsen via http://legeskibet.dk/folkemoedet
Bemærk at deltagelse skal bekræftes af Legeskibet.

VISIONSSEJLADS – BYUDVIKLING, LEG OG BEVÆGELSE
Lørdag den 18. Juni kl. 17.45 – 19.45 med Legeskibet Lilla Dan (H6)
Vi oplever Legeskibet - i skikkelse af Lauritzens smukke topsejlsskonnert Lilla Dan - i sit
rette element som centrum for leg, bevægelse, visioner og et tiltrængt pusterum fra
Folkemødets hæsblæsende program.
Med udgangspunkt i erfaringer fra projekt Legeskibet og samarbejde med snart 50 danske
havnebyer, ønsker Gerlev Idrætshøjskole og Lauritzen Fonden at sætte fokus på
byudvikling, som motiverer leg, bevægelse, kreativitet og fællesskab.
Sejladsen er målrettet lokalpolitikere, embedsfolk, konsulenter, ildsjæle, projektmagere,
uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, foreningsledere med flere.
Der er plads til 40 gæster ombord, og de fordeles efter først-til-mølle. Det er gratis at
deltage i sejladsen - bare husk kr. 100,- til forplejning undervejs inkl. drikkevarer, kaffe og
kage. Der kan betales med Mobilepay ombord.
Tilmeld sejladsen via http://legeskibet.dk/folkemoedet
Bemærk at deltagelse skal bekræftes af Legeskibet.

MED LEG SKAL LAND BYGGES
Søndag den 19. Juni kl. 10.30 til 11.30 foran hovedscenen på Cirkuspladsen
Legeskibet og Gerlev Idrætshøjskole inviterer til leg for fællesskab, kreativitet, glæde og
sundhed. Det handler ikke om at vinde, men om at suspendere virkeligheden for en stund
og lade legen udfolde sit dannende potentiale, idet modsætninger mødes og bevæges.
Med udgangspunkt i fire årtiers forskning i leg og bevægelseskultur i samarbejde med
SDU ønsker Legeskibet, Gerlev Idrætshøjskole og Legepark at illustrere sammenhængen
mellem leg, bevægelse, kreativitet og fællesskab.

Alle politiske partier og grupperinger inviteres til at deltage sammen med alle NGOer,
projekter, institutioner og andre deltagere på Folkemødet. Legen styres af Legeskibets
legeinstruktører, legematroserne, i samarbejde med senior konsulenter fra Gerlev
Legepark med mere end 20 års erfaring i leg og teambuilding.
Medbring bare godt humør og åbne sind! Ingen udstilles, men alle udfordres på evnen til
at more sig og indgå i positive, aktive og kreative fællesskaber.
Efter ca. 30 minutters fælles leg er der gode betingelser for netværksarbejde samtidig med
en let forfriskning.

