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VED SKOVEN
Børnehuset Ved Skoven er ikke bare et børnehus ved skoven; 
det er et børnehus i skoven. 

Den Lille Legepladsfabriks forslag til legepladsprojektet på 
Egebjergvang i Ballerup etape 1 tager sit afsæt i legeværdi, 
gedigne materialer, ordentlig redskabskvalitet, et minimum 
af drift og ikke mindst lege- og læringsmæssig indretning 
med udgangspunkt i natur. Mindre scenografiske elementer 
og spor på stierne bidrager til skovfornemmelsen overalt 
på pladsen.
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GYNGEOMRÅDE
Gyngen er legepladsens konge. Med sin tvungne bevægelse 
er gyngen det oplagte redskab for alle legepladsens brugere 
uanset alder. Gyngen styrker kroppens (vestibulær)sanselige 
udvikling, sociale kompetencer, stille leg, knap så stille leg og 
er i det hele taget et redskab, der også bare er uimodståeligt 
sjovt for børn og barnlige sjæle.

Stødområdet udarbejdes i legepladscertificerede græsarme-
ringsmåtter, som fyldes med jord, hvori der sås græs.

MOTORISK 
KLATREMILJØ
Skovens væltede træstammer ligger ”hulter-til-bulter”, 
er stedets vartegn og udgør det motoriske klatremiljø. 
Legen er gradueret således, at den kan benyttes af 
både den livlige og mere stille bruger. Redskabet kan 
tilgås flere steder fra, og udover den motoriske kravle- 
og klatreleg, lægger redskabet med sine net og plat-
forme også op til rolleleg og/eller ophold. Den dynamiske 
leg ved siden af klatremiljøet trækker på alle tiders 
klassikere fra legepladsen: vippen og rullebommen!

Stødområdet udarbejdes i legepladscertificerede græs- 
armeringsmåtter, som fyldes med jord, hvori der sås græs.
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SANDMILJØ
Sandmiljøet opbygges i skibsform. Skiltet foran skibets 
stævn viser, hvor turen går, og børnene kan sejle 
hvorhen det skal være i legerummet. 

Sandkassens legeværdi kan slet ikke overvurderes. 
Taktile lege og læring, rolleleg mellem legehusene 
og sandkassen og ikke mindst lege fra købmands-
disken, hvor der kan byttes plastikskovle for sand-
kasser og hvad har vi.

Miljøet opbygges i robiniepalisade for at fuldende 
den maritime illusion. De steder man ikke ønsker 
adgang, justeres højden på palisaden.

MUSIK/SANSEMILJØ
Der opføres en pergola med ikke-giftig kravleplante.  
Gerne blomstrende. 

Musikbutikken er hjørnet med instrumenter, som mindre 
grupper af brugere kan benytte sig af. Området rummer 
også bordfacilitet, så rummet også bliver et egentligt lærings-
rum med plads til en voksen.
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ELEMENTER TIL 
CYKELLEG
Bæredygtighed. Der etableres ladestandere de rigtige 
steder til de eldrevne køretøjer. Det skal ikke hedde sig, 
og i Børnehuset Ved Skoven kærer man sig om miljø, 
bæredygtighed og klima. Det kan der være en lærings-
mæssig pointe i.

SKILT
Den desorienterede kan orientere sig ved hjælp af skilt-
ningen i sandskibets stævn. 

OPHOLDSOMRÅDE
Opholdsområdet er oplagt til, ja, netop ophold. Men ikke 
kun, for områdets opholdsplads er også en scene for de børn, 
der gerne vil optræde. En scenografisk udarbejdet husfacade 
kan indgå i scenelegen og være et opmuntrende scenografisk 
indslag, når der ikke bliver optrådt på scenen. Bommene i 
det motoriske klatremiljø kan (også) bruges som tilskuer-
pladsen, når der optrædes.

Skuret er designet som et nyt skur med grønt tag (sedum). 
Den ene halvdel af skuret er tænkt som læringsrum/værksted 
med luger, så man kan åbne og lukke for. Læringsrummet 
har faste borde (og en stålplade med vask) og bænke, som 
kan benyttes til undersøgelser af ting fra naturen, grovere 
madlavning, værkstedsaktiviteter og hvad har vi.

Lugerne åbner op i facaden og til den anden halvdel af hytten, 
som er beregnet til ophold for både børn og voksne. Når vejret 
er til det, kan man læse højt, spille guitar, leg i al almindelighed 
eller blot opholde sig.  
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FREMDRIFT EFTER ALLE MYNDIGHEDSGODKENDELSER 
BASERET PÅ OVERSIGT OVER ARBEJDSDAGE
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Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende A

Entreprenørarbejde, herunder afretning A

Gyngeopgave A

Klatre- og aktivitetsmiljø A

Sandskassemiljø A

Sikkerhedsarbejder på grundlag af tilretning A

Buffer A
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På tiende år producerer Den Lille Legepladsfabrik udfordrende, 
sjove, prisrigtige, smukke og godkendte legepladser og udemil-
jøer i meget høj kvalitet – til glæde for både børn og voksne. In-
tet er mere ødelæggende for leg og oplevelser i udemiljøer end 
en kedelig legeplads. Legepladser fra Den Lille Legepladsfabrik 
er produceret på en sådan måde, at de fremtræder sjove, spæn-
dende og smukke hele året rundt. Og i mange år.

Med garanti!

LEGEVÆRDI
Indretningen af legepladsen skal ses fra børnehøjde. Legepladsen 
skal være smuk, sikker og bygget gedigent i de bedste materialer, 
men legepladsen er først og fremmest en legeplads. 
Den Lille Legepladsfabrik arbejder professionelt og engageret med 
det legeværdimæssige greb til jeres legerum – til glæde for børnene 
i mange år. 
Den Lille Legepladsfabrik er medlem af Dansk Legepladsselskab.

DIALOG
Hos Den Lille Legepladsfabrik er vi glade for vores overskuelige 
størrelse, for det sikrer gennemsigtighed i samarbejdet. Det ser 
man blandt andet, når vi snakker sammen med kunder om ind-
retning af legeplads – et samarbejde som ikke koster jer noget. 

Materialerne Den Lille Legepladsfabrik benytter FSC-certificeret 
robinietræ, som er både smukt, stærkt og selvimprægnerende. 
Robiniens egenskaber er som skabt til lege- og aktivitets-redskaber. 
Dets brudstyrke er dobbelt så stor som egetræets, og fordi det 
er selvimprægnerende, er efterbehandling kun brugt for at skabe 
effekt – og ikke for at holde råd og svamp nede. Robinien har en 
let knudret vækst, der giver den helt særlige eventyrlige, organiske 
og rustikke karakter, der præger en legeplads fra Den Lille Lege- 
pladsfabrik. Løsdele som ikke er fremstillet af træ (rutsjebane, 
brandmandsstang, håndtag til armgang, fugleredegynge) er 
TÜV-mærkede.

MADE IN DENMARK
Den Lille Legepladsfabriks legeredskaber er danskproducerede 
med hjælp fra dygtige underleverandører og dygtige medarbejdere. 
Den Lille Legepladsfabrik er medlem af Dansk Byggeri og har 
således ordentlige løn- og ansættelsesforhold. Den Lille Lege-
pladsfabrik har fået tildelt Arbejdstilsynets grønne smiley.

SIKKERHED
Den Lille Legepladsfabrik bygger legeredskaber efter DS/EN 1176. 
Den Lille Legepladsfabrik har egen DScertificeret legepladsin-
spektør i huset. Den Lille Legepladsfabrik er medlem af Branche- 
foreningen for Legepladsinspektører.

HVORFOR VÆLGE 
DEN LILLE LEGEPLADSFABRIK?
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