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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 fredericia i september 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 
Fredericia.  
 
Rigtig god fornøjelse! 
 
 

Legeskibet besøger Fredericia 
Legeskibet besøger Fredericia fra den 4. til og med den 10. september. Legeskibet lægger til i 
Gammel Havn ved den fremtidige bydel FredericiaC – Kanalbyen ved Lillebælt. Den nye bydel, 
der skal ligge ved gl. havn, vil i samarbejde med borgere, erhvervsliv og kulturliv åbne op for 
adgang til vandet, og dermed gøre det attraktivt at opholde sig ved vand og havn. Det 
forventes at der bygges ca. 1000 boliger og skabes ca. 2800 arbejdspladser over de næste 20 
år. 
 
Inden byggeriet går i gang skabes en midlertidig by, kaldet “C-byen” med eksperimenterende, 
innovative og kreative aktiviteter. Blandt andet Grow Your City, som er et forsøgsprojekt, hvor 
borgere i fællesskab dyrker egne afgrøder og deltager i et fællesskab. 
 
 

Relevante links 

Fredericia C 

“Skibet er ladet med leg” - ELBO Bladet den 5. september 2016 
 
 

Kontaktpersoner 
Louise Bjerre  
Udviklingskonsulent i FredericiaC 
lbj@fredericiac.dk 
 
Ulla Kjær Kaspersen  
Pædagogisk konsulent 
Fredericia Kommune 
ulla.kaspersen@fredericia.dk 
 
 

Besøgstimer 
Antal besøgstimer: 1615 besøgstimer  
Antal skoleklasser til legeforløb: 18 klasser fra 8 skoler  
I alt 335 elever og 20 lærere deltog i Legeskibets legeforløb for skoleklasser. 
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Program 

Søndag den 4 september 
• Kl. 15.00 – 19.00 Kom og leg, der er åbent for alle 
Mandag den 5 september 
• Kl. 09.00 – 14.30 Skoletilbud 
• Kl. 15.00 – 17.00 Kom og leg, der er åbent for alle 
Tirsdag den 6 september 
• Kl. 09.00 – 14.30 Skoletilbud 
• Kl. 15.00 – 17.00 Kom og leg, der er åbent for alle 
Onsdag den 7 september 
• Kl. 09.00 – 13.00 Aspirantkursus – Udvalgte skoleelever fra Fredericia 
• Kl. 15.00 – 17.00 Kom og leg, der er åbent for alle 
Torsdag den 8 september 
• Kl. 09.00 – 13.00 Aspirantkursus – Udvalgte skoleelever fra Fredericia 
• Kl. 15.00 – 17.00 Kom og leg, der er åbent for alle 
• Kl. 16.00 – 18.00 Visionssejlads i samarbejde med FredericiaC 
Fredag den 9 september 
• Kl. 09.00 – 14.30 Skoletilbud 
• Kl. 15.00 – 17.00 Kom og leg, der er åbent for alle 
Lørdag den 10 september 
• Kl. 10.00 – 16.00 Legeskibet Play holder åbent for alle 
 
 

Skoletilbud 
 
 SKOLE KLASSE ANTAL KONTAKTPERSON/INFO 
d. 5. sep.,  
kl. 9-10.30 

Fredericia Friskol
e 
 

Indskoling 
Bh + 1. kl 

 Ole Harbo 

 
 

    

d. 5. sep.  
kl. 13-14.30 

Sct. Knuds skole  SFO 49 elever Diana 

 
 

    

d. 6. sep.,  
kl. 9-10.30 

Kirstinebjergskolen 
Afd. Høgevej 

6.c +d 41 Camilla Roy 
26651473 

 
 

    

d. 6. sep.,  
kl. 11-12.30 

Fredericia Friskol
e 
 

5-6. klasse 
 

 Ole Harbo  
75 93 48 75 

 
 

    

d. 6. sep.,  Kirstinebjergskolen 6.a+b 45 Camilla Roy 



kl. 13-14.30 Afd. Høgevej 26651473 
 
 

Aspirantkursus 
30 elever 

   

d. 7. sep.,  
kl. 9-10.30 

Erritsø Fællesskole 
- Krogsager 
afdeling 
 

30  Annette_pustelnik@hotma
il.com -  

d. 8 sep. 
9.00-13.00 

Erritsø Fællesskole 
- Krogsager 
afdeling 
 
Fredericia 
Realskole 
 

20 
 
 
8 

 Annette_pustelnik@hotma
il.com -  
 
 
pernille.aa.petersen@skol
ekom.dk 

d. 9. sep.,  
kl. 9-10.30 

Ullerupbæk 1.c og 1.f 
 

 Connie Mikkelsen  
 
72105925 

 
 

    

d. 9. sep.,  
kl. 11-12.30 

Ullerupbæk 1.d og 1.e 
 

 Connie Mikkelsen  
 
72105925 

d. 9 sep. 
12.00-13.30 
 

Naturskole 5. klasse 19 Bjarne 25105552 
Bjarne.christensen@frede
ricia.dk 

d. 9. sep.,  
kl. 13-14.30 

Frederiksodde  Autister 6 elever 
eller 
13-14 

Ebba 21492068 

 
 

Aspirantkursus 
 
Under Legeskibets besøg i Fredericia blev der afholdt aspirantkursus, for udvalgte elever fra 
skoler i Fredericia. Formålet for kurset er at uddanne elever fra mellemtrinnet til at sætte 
gang i leg for indskoling i skolernes skolegård. Under besøget i Fredericia afholdt Legeskibet 
to aspirantkurser.  
 
I Fredericia inviterede vi blandt andet alfer fra Erritsø Fællesskole, som i forvejen var 
legepatrulje på deres skole. Alferne stod netop og skulle videreuddannes og Erritsø 
Fællesskole så Legeskibets aspirantkurset, som en god mulighed for at inspirere eleverne til 
leg på en ny og anderledes måde. Legeskibet inviterede 50 alfer og elever fra andre skoler 
med til to kurser under Legeskibets besøg i Fredericia. Dette er et eksempel på optimal 
udnyttelse af Legeskibets besøg som var gavnligt for både elevernes videre arbejde som alfer 
og Legeskibet.  



 
Elever blev budt velkommen og blev introduceret til kurset samt en række forskellige lege. 
Derefter var det elevernes tur til at komme på banen. De blev inddelt i grupper, hvor de 
sammen med en legematros gennemgik de forskellige lege. Derudover blev der talt om hvad 
en de 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 
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 – derfor skal de leve op til elevernes 
forventninger til dem. 
 

Efter en god snak om legens muligheder var det elevernes tur til at sætte gang i en leg. 
Sammen med en legematros gennemgik grupperne forskellige lege som de kunne præsentere 
overfor de andre grupper med fokus på:  
 

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

 
Afslutningsvis talte vi om, hvordan eleverne bliver gode legekammerater med de yngre elever 
ud fra 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, herunder at tage ansvar og være bevidst om at de også kan have en 
stemme og visioner for deres by.  
 
Børnevisionssejlads 
 
Børnevisionssejladsen foregår på Legeskibet for fulde sejl. Eleverne hjælper Legeskibets 
besætning med at sætte sejl, vi leger lege og spiser frokost på dæk, mens vi nyder Fredericia 
fra havet. Det er en sejltur der skal sætte gang i elevernes tanker og kreativitet. Under 
sejlturen stifter eleverne bekendtskab med en idé om børneinddragelse, der har til hensigt at 
gøre eleverne bevidste om, at deres mening og engagement for byen er vigtig. Herunder, at de 
som elever også kan og har mulighed for at påvirke byens politikeres beslutninger i forhold til 
udvikling af lege- og aktivitetsområder. I Fredericia var fokus at udvikle aktivitetsområder for 
C-byen, som midlertidigt bydel. Herunder følger en opsummering af elevernes forslag:  
 

● Skolerne skal i højere grad udnytte områder til undervisning og leg. Der er store 
græsarealer og gemte kroge som er gode i forhold til udeundervisning. Eventuelt et 
læringsområde bygget op af containere. Eleverne vil gerne tilknyttes et fast sted, og det 
giver mulighed for at skolerne i højere grad kan bringe læring i spil uden for skolen. 

● Børneværksted, herunder til cykler osv. 
● Større samarbejder ml. Børn og ejer af nyttehaverne – også i undervisningsregi. 
● Børne start-ups i containerbyen 
● Eleverne skal i højere grad være en medspillere i eksperimenter på området 
● Forhindringsbane med aktiviteter bygget af eleverne 
● Trampoliner 
● Et skib der giver mulighed for at udforske gennem leg. 
● En stor byggeplads – eleverne så gerne et område, hvor de kunne bygge med paller osv.  
● Dyr på pladsen – Mulighed for at have geder gående inden for et indhegnet område. 

 
 

Visionssejlads  
 
Visionssejladsen i Fredericia tog udgangspunkt i udviklingen af FredericiaC – Kanalbyen ved 
Lillebælt, som bliver en fremtidig bydel i Fredericia. Inden byggeriet for alvor går i gang 
opføres et eksperimenterende bymiljø i FredericiaC. C-byen er opbygget af skibscontainere 
med mulighed for at drive virksomheder, lave arrangementer, spille musik osv.  Derudover 
drives projektet ”Grow your City”, som giver mulighed for at drive byhaver ved havnen. 
Kommunen støtter projekter i bydelen, som er med til at udforske potentialer for 
fællesskabsskabende aktiviteter ved havnen.  
 
Under visionssejladsen var både ansatte i kommunen, konsulenter for den nye bydel 
FredericiaC samt borgere og brugere af C-byen repræsenteret.  
 
Visionssejladsen handlede om muligheder og potentialer for at lave åbne arealer og 
kombinere beboelse med aktiviteter i den nye bydel. Særligt fokus på gode rammer for en 
aktiv bevægelseskultur og udvikling af de bedste faciliteter. Udgangspunktet er idrætsvaner 



under forandring - i bevægelse i retning af langt mere fleksible tilbud umiddelbart 
tilgængelige i byrummet.  
 
FredericiaC har umiddelbart et helt oplagt potentiale for bevægelsesaktiviteter langs bydelens 
“grønne bånd” som forbindes med voldanlægget. Her kan alle aldersgrupper være aktive på 
sammenhængende bevægelsesbaner, som kunne blive et attraktivt kendemærke for en 
moderne bydel. Hertil kommer naturligvis den unikke sydvendte adgang til noget af 
Danmarks smukkeste vand med alt hvad dertil hører af aktiviteter og faciliteter for f.eks. 
lystfiskere, havkajakroere, sejlere etc. 
 
Bydelen FredericiaC er i Legeskibets optik et meget ambitiøst byudviklingsprojekt, som vi 
glæder os til at følge tæt i de kommende år. Med en beliggenhed med god adgang til bymidten, 
men samtidig midt imellem arealer med tung industri og historisk et lukket havneområde, er 
der behov for en kreativ tilgang til processen omkring at gøre bydelen attraktiv både for 
potentielle investorer, virksomheder og beboere. FredericiaC tager udgangspunkt i en strategi 
med aktive fællesskaber som omdrejningspunkt, og det er interessant for både Legeskibet og 
Gerlev Idrætshøjskole og Legepark, som igennem årtier har arbejdet med netop dette område. 
 

 


