Legeskibet besøger Faaborg
med Halmø fra d. 15. august til og med d. 20. August 2017
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Introduktion til Legeskibet
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 Faaborg i august 2017 præsenterer motivation for
besøg, program, kontakter, besøgstal m.m.
Legeskibet og Gerlev Idrætshøjskole og Legepark står til rådighed for yderligere opfølgning og
samarbejde omkring innovative projekter i retning af en levende bevægelseskultur i Faaborg.
Rigtig god fornøjelse :-)

Motivation for Legeskibets besøg
OUTDOOR SYDFYN er for alle. Den inkarnerede sportsudøver og familien, der vil tilbringe en
weekend sammen, fuld af kvalitetstid, natur og masser af sjove outdoor-aktiviteter på vand og
land.
Outdoor Sydfyn har centrum ved Faaborg havnebad og alle aktiviteter anvender det sydfynske
øhav og de sydfynske alper som legeplads.
Legeskibets aktiviteter er en fantastisk mulighed for at højne kvaliteten af Outdoor sydfyn og
synliggøre og for byens borgere og foreninger hvordan leg og fysisk aktivitet kan udnyttes i de blå
rum. Legeskibet og baggrunden for skibets aktiviteter ses som en unik mulighed for at få nye idéer
og inspiration til bevægelsesglæde, kreativitet og fællesskabsdannelse til vores skoler både under
besøget, men i den grad også efter. Således skolerne kan fortsætte og fastholde legen i hverdagen
og i byens rum i den åbne skole.
Vi glæder os rigtig meget til besøget!
Signe Pardorf, Outdoor Sydfyn

Besøgstal
Besøgstimer for fem dage: 1094 besøgstimer (antal besøgende som har været aktive med
Legeskibet i gennemsnitligt en time).
Antal Skoler: 5 skoler.
Øhavsskolen
Håstrup Friskole
Bøgebjergskolen
Horne skole
Enghavskolen
Antal klasser: 12 Klasser
Antal elever + lærere: 300 elever og lærere

Kontaktpersoner
Signe Pardorf Nielsen
Fritids- og eventkonsulent
signn@fmk.dk
Mobil: 72 53 80 55

Program
Legeskibet tilbyder aktiviteter i Faaborg fra onsdag den 15. august til og med søndag den 20.
august.
Onsdag d. 16/8
Kl. 09.00-14.30 Besøg af skoleklasser
Kl. 15.00-17.00 Kom og leg, der er åbent for alle
Torsdag d. 17/8 – Outdoor Sydfyn
Kl. 09.00-14.30 Besøg af skoleklasser
Kl. 15.00-17.00 Kom og leg, der er åbent for alle
Fredag d. 18/8 – Outdoor Sydfyn
Kl. 09.00-14.30 Besøg af skoleklasser
Kl. 15.00-17.00 Kom og leg, der er åbent for alle
Lørdag d. 19/8 – Store Legedag
Kl. 10.00-16.00 Store Legedag i samarbejde med Outdoor Sydfyn
Søndag d. 20/8 – Outdoor Sydfyn
Kl. 10.00-14.00 Kom og leg, der er åbent for alle
Der er kan forekomme ændringer i programmet blandet andet med opvisninger, kunstneriske eller
faglige indlæg og livemusik om aftenen.

Skoletilbud
Onsdag den 16. august
9.00 – 10.30 Øhavsskolen 5. klasse
11.00 – 12.30 Øhavsskolen 2x 5. klasser
13.00 – 14.30 Håstrup friskole 5. og 6. klasse
Torsdag den 17. august
9.00 – 10.30 Bøgebjergskolen 4., 5. og 6. klasse
11.00 – 12.30 Horne skole 2 klasser
Kl. 14.30 – 16.00 SFO besøg fra Øhavsskolen
Fredag den 18. august
9.00 – 10.30 Enghaveskolen 5. klasse
11.00 – 12.30 Enghaveskolen 6. klasse

Efterord
Vi på Legeskibet tænker tilbage på besøget i Faaborg med stor glæde. Vi vil gerne sende en særlig
stor tak til Signe Pardorf for et godt samarbejde i forbindelse med vores besøg under Outdoor
SydFyn. Vi ser frem til at følge udviklingen i Faaborg, og vi håber at kunne følge op form af regi af
Gerlev Legepark (Gerlev Videncenter for Leg).
Mathilde Brandstrup, projektkoordinator
Rasmus Elmquist Casper, projektleder
Legeskibet, Gerlev Idrætshøjskole

