Velkommen til konference Hvor Skal Vi Lege? om leg, legepladser og legekultur
Mit navn er Helle Nebelong, jeg er formand for Dansk Legeplads Selskab, som har
50 års jubilæum i år og har taget initiativ til konferencen her sammen med IPADenmark.
Dansk Legeplads Selskabs formål er at arbejde for bedre legemuligheder for
børn, unge og voksne. Et formål, som i praksis søges gennemført ved at
informere om og inspirere til oprettelse af:
- legeområder der er med til at sikre børns ret til leg
- legeområder der kræver børns egen aktive indsats for leg og udvikling
- legeområder der appellerer til børns fantasi og eksperimentering
- legeområder der giver børn mulighed for aktiv leg med og i naturen
- legeområder der styrker samvær og oplevelser mellem børn, unge og
voksne
Vi udgiver tidsskriftet ’Legepladsen’ fire gange om året og arrangerer events og
konferencer.
Selskabet er stiftet i 1959 af bl.a.
tidligere rektor for Frøbelseminariet Jens Sigsgaard,
arkitekt Max Siegumfeldt og
landskabsarkitekt C. Th. Sørensen.
C Th. har sikret ”skrammellegepladsen” verdensberømmelse, og
skrammellegepladsen er med i Børnenes Kulturkanon.
Dansk legeplads Selskab er som frivillig organisation økonomisk afhængig af støtte
fra medlemskaber, og jeg håber, at mange af jer, som er her i dag og som ikke
allerede ER medlem af legepladsselskabet, får lyst til at melde jer ind og på den måde
støtte om omkring vores arbejde. Det er en stadig udfordring at få selskabets økonomi
til at løbe rundt. F.eks. var der ikke penge til at lave jubilæums stofposer, som I
kunne få med hjem i dag. Til gengæld har I fået unikke konferenceposer, som er
dekoreret af børnehavebørn i løbet af de sidste 14 dage. Og i poserne finder I både
indmeldelsesblanket til Dansk Legeplads Selskab og til IPA-Denmark, som Henrik
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Tarp Vang om lidt vil introducere. I posen er der også kampagnemateriale fra
Kræftens Bekæmpelse, som handler om at skabe solsikre legepladser.
Denne konference handler om, hvor børn skal kunne lege.
Jeg har en forventning om, at vi med de mange spændende oplægsholdere i dag
kommer vidt omkring begreberne leg, legepladser og legekultur.
I København har vi en Teknik- og Miljøborgmester, som er ansvarlig for de
offentlige legepladser og en Børne- og Ungdomsborgmester, som
Institutionslegepladserne hører under. Og så har vi en Kultur- og Fritidsborgmester,
som blandt meget andet varetager byens idrætsanlæg. Til daglig samarbejder hun
med de øvrige borgmestre i det større, tværfaglige fællesskab, som her i hovedstader
som bekendt hedder Borgerrepræsentationen. Jeg vil gerne byde velkommen til
Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev, som dagens første taler og ønske jer
alle en inspirerende dag!
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