Legeskibet besøger Kolding
med Skonnerten Halmø fra d. 12. september til og med d. 16. September 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 Kolding i september 2017 præsenterer både program,
besøgstal, aspirantkursus samt visionssejlads om det videre arbejde med læringsrygsækken.
Legeskibet og Gerlev Idrætshøjskole og Legepark står til rådighed for yderligere opfølgning og
samarbejde omkring innovative projekter i retning af en levende bevægelseskultur i Kolding.
Rigtig god fornøjelse :-)

Besøgstal
Besøgstimer for ugen: 1083 (antal besøgende som har været aktive med Legeskibet i
gennemsnitligt en time).
Antal skoler: fem forskellige skoler
Antal klasser: 13 klasser
Antal elever + lærere: 325 elever og lærere

Kontaktpersoner
Mona Bruun Enevoldsen
Fritidskonsulent
Tlf. 79791843
mobe@kolding.dk
Gert Mølgaard
Pædagogisk konsulent
Tlf. 79791815
germ@kolding.dk

Program
Legeskibet tilbød aktiviteter i Kolding fra den 12. september til og med lørdag den 16. september.
Tirsdag d. 12/9
Kl. 09.00-13.00 Aspirantkursus
Onsdag d. 13/9
Kl. 09.00-14.30 Besøg af skoleklasser
Kl. 08.30-14.30 Kursus for lærere og pædagoger i Kolding Kommune
Kl. 15.00-17.00 Kom og leg, der er åbent for alle
Torsdag d. 14/9
Kl. 09.00-13.00 Aspirantkursus
Kl. 15.00-17.00 Kom og leg, der er åbent for alle
Kl. 16.30-18.30 Visionssejlads i samarbejde med Kolding Kommune
Fredag d. 15/9
Kl. 09.00-14.30 Besøg af skoleklasser
Kl. 15.00-17.00 Kom og leg, der er åbent for alle
Lørdag d. 16/9 – Store legedag
Kl. 10.00-16.00 Kom og leg, der er åbent for alle

Skoletilbud + program for ugen
Tirsdag d. 12.9

Legeaspirantkursus Kl. 9.00-13.00

Sdr. Vang Skole 28 elever + 2 lærere

Onsdag d. 13.9

Medarbejderkursus kl. 8.30-14.30

10 tilmeldte

Onsdag d. 13.9

Legeforløb

8.30-10.00: Brændkjærskolen
10.15-11.45: Brændkjærskolen
12.15-13.45: Brændkjærskolen

Torsdag d. 14.9

Legeaspirantkursus kl. 9.00-13.00

Eltang 8 elever + 1 lærer
Sjølund-Hejls 25 elever + 2 lærere

Fredag d. 15.9

Legeforløb

1030-1200: Dalby 4A + Sdr. Vang 4A
1230-1400: Sdr. Vang 4B & 4C

Aspirantkursus x2
Legeskibet vil gerne være med til at udbrede leg og bevægelse på de danske skoler. Vi mener, at
leg er en væsentlig forudsætning for fysisk aktivitet og gode sociale relationer på tværs af
skoleklasser, alder, køn og kultur.
Legeskibet afholdt 2 aspirantkurser for skoler i Kolding kommune med 27 elever og 3 lærere pr.
forløb. I løbet af kurset blev eleverne klædt på til at tage initiativ til legeaktiviteter som vaskeægte
legematroser og får som mission at udbrede leg og bevægelse på egen skole.
I løbet af dagen lærer elever om leg gennem leg – vi tager eleverne på en rejse i legens tegn, hvor
de bliver introduceret til forskellige slags lege, som de kan lege sammen med yngre elever fra
deres skole. Vi taler om legens teori, og de prøver selv kræfter med at igangsætte samt facilitere
lege overfor andre børn. Derudover får de et indblik i, hvad der skal til for at blive en god
legeekspert på sin skole – herunder de personlige karaktertræk, de sociale egenskaber og de
praktiske ting.
Lærere og pædagoger der deltager på kurset bliver introduceret til deres rolle som tovholder. De
får et indblik, hvordan de på bedstevis kan organisere legeeksperter samt skabe opmærksomhed
for legeeksperternes rolle på skolen.

Visionssejlads
Legeskibet afholdt visionssejlads i Kolding d. 14. september med deltagere fra Kolding Kommune.
Under sejladsen blev der arbejdet med kommunens læringsrygsæk, der er et begreb for den åbne
skole med henblik på bedre samarbejde mellem skolerne og foreningslivet, kultur samt
erhvervslivet.
Under processen fik deltagerne følgende arbejdsspørgsmål udleveret i arbejdsgrupper:
•
Hvad er det for et signal man ønsker læringsrygsæk portalen skal sende?
•
Hvad skal der til, for at gøre Læringsrygsækken interessant for : foreninger,
erhvervsvirksomheder, mv.?
•
Når læringsrygsækken har været en realitet i 3 år, hvilke forandringer vil vi så gerne
se?
•
Er der konkrete tiltag, der tænkes iværksat i tilknytning til portalen?
Feedback fra Jan Hjorth – konsulent i Børne- og ungdomsforvaltningen i Kolding Kommune
Vi havde nogle gode timer ombord på Legeskibet i forbindelse med visionssejladsen. Der var gode
samarbejdsøvelser, som gav en fin start på arbejdet. Efterfølgende blev der faciliteret
gruppedrøftelser, som via fin procesledelse mundede ud i nogle statements, der peger fremad i det
videre arbejde.

Efterord
Vi på Legeskibet tænker tilbage på besøget i Kolding med stor glæde. Samarbejdet hele vejen
rundt var godt og velkoordineret, og takket være en engageret indsats lykkedes det at gennemføre
et godt program for Legeskibet i Kolding. Vi ser frem til at følge udviklingen i Kolding kommune, og
vi håber at kunne følge op i regi af Gerlev Legepark (Gerlev Videncenter for Leg).
Mathilde Brandstrup, projektkoordinator
Rasmus Elmquist Casper, projektleder
Legeskibet, Gerlev Idrætshøjskole

