Legeskibet besøger Skovshoved
med Lilla Dan fra d. 27. september til og med d. 30. 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 Skovshoved i september 2017 præsenterer både
program, besøgstal, skolebesøg 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 Skovshoved.
Rigtig god fornøjelse :-)

Besøgstal
Besøgstimer for ugen: 1371 (antal besøgende som har været aktive med Legeskibet i
gennemsnitligt en time).
Antal skoler: seks forskellige skoler (se hvilke længere nede i rapporten)
Antal klasser: 22 klasser
Antal elever + lærere: ca. 550 elever og lærere

Kontaktpersoner
Mia Schlichtkrull de Richelieu
Fritids- og idrætskonsulent
tlf. 40818100
mail: MLCS@gentofte.dk

Program
Legeskibet tilbyder aktiviteter i Skovshoved fra onsdag den 27. september til og med lørdag den
30. september.
Onsdag d. 27/9
Kl. 09.00-14.30 Besøg af skoleklasser
Kl. 15.00-17.00 Kom og leg, der er åbent for alle
Torsdag d. 28/9
Kl. 09.00-14.30 Besøg af skoleklasser
Kl. 09.00-15.00 Skattekistekursus for lærere og pædagoger fra Gentofte Kommune
Kl. 15.00-17.00 Kom og leg, der er åbent for alle
Fredag d. 29/9
Kl. 09.00-14.30 Besøg af skoleklasser
Kl. 15.00-17.00 Kom og leg, der er åbent for alle
Lørdag d. 30/9 – Store legedag
Kl. 10.00-16.00 Kom og leg, der er åbent for alle

Skoletilbud + program for ugen

2: Tjørnegård 3 x 5.klasser.
Mette Storm Jeppesen. NB

2: Yaakov Dror - Søstjernen.
6 Børn i rolig kontekst.
Marina Printzlau Søgårdsskolen. 20 børn.
Begge klasser fra
specialskoler

3: Bakkegård 3 x 4. klasse.
Mette Frydendal Nielsen

2: Tranegård 2 x 4 klasse.
Lone Tingskou

3: Maglegård: 3x4.klasse.
Charlotte Joensen

3:Maglegård 3x 6. klasse.
Iris Bay

2: Tjørnegård 3 x 6. klasse.
Jakob Stavnsbjerg. NB

2: Maglegård 1x 5.klasse.
Louise Løvgren

2xStrandvejensskole

Mette Frydendal NIelsen
Bakkegård. 4. klasse x 3
Louise Løvgreen
Magle 5.klasse
Lone Tingskou
Tranegårdskolen 2 x 4. klasse
Cecilie Thaning (41403321)
Hellerup Skole 5. klasse
Yaakov Dror
23811477
Søstjernen max i 6 børn i rolig kontekst
Iris Bay
Lasse Holmfred
Rikke Ludvigsen:
Charlotte Joensen:
Magle 3 x 6klasse 3x 4 klasse
Trine Clemen Lorck
Hellerup Skole 5. klasse x 2
Mette Storm Jeppesen
Tjørne 3x 5. klasser
Marina Printzlau
Søgårdsskolen 20 børn (Specialskole)

mettefnielsen@hotmail.com
louiloevgreen@gmail.com
lonetingskou@gmail.com
ceciliet@heaven.dk
dror@jubii.dk
iris.bay@skolekom.dk
lasse.holmfred@skolekom.dk
rikkeludvigsen@hotmail.com
joensen@post.tele.dk

trilarb@outlook.dk
jp@tjoernegaard.dk
Marina.Printzlau1@skolekom.dk

Helst ikke onsdag
Jakob Stavnsbjerg
Tjørnegård 3 x 6. klasse

j.stavnsbjerg@gmail.com

Skattekistekursus
Skattekistekursus for lærere og pædagoger i Gentofte Kommune torsdag d. 28. september.
10-14 lærere og pædagoger deltager på kurset, der sætter fokus på legende undervisning med
inkludering af lege og bevægelse i den daglige undervisning. Kursets fokus på legende
undervisning handler om at forene og integrere leg som en del af undervisningen. Enten som
aktive pauser eller som en del af den faglige undervisning.
Udover fokus på den fysisk aktive leg og læring, giver kurset inspiration til at opfylde
skolereformens 45 minutters daglig bevægelse og samtidig styrke både faglighed, kreativitet og
fællesskab.
Undervejs i kurset bliver deltagerne præsenteret for en række fysiske lege med indsigt i facilitering
i leg i undervisningsøjemed -herunder mekanikken i legene, hvilket danner basis for udvikling af
lege specialrettet mod den enkelte lærers undervisning.
Udbytte
• Viden om bevægelse og leg både i den faglige og den understøttende undervisning.
• Viden om udvikling og facilitering af legende undervisning.
• Viden om inddragelse af leg i forhold til faglige mål.

Efterord
Vi på Legeskibet tænker tilbage på besøget i Skovshoved med stor glæde. Samarbejdet hele vejen
rundt var rigtigt godt og velkoordineret, og takket være en engageret indsats lykkedes det at
gennemføre et godt program for Legeskibet i Skovshoved.
Vi ser frem til at følge udviklingen i Gentofte 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

