Pædagogisk ledede legepladser - pædagogiske oaser med ude- og indemiljøer
”UngiAarhus er for alle byens børn og unge – vi møder dig, som du er, og hvor du er.
UngiAarhus er din mulighed for at lave spændende aktiviteter, fordybe dig i interesser, knytte
venskaber for livet, blive klogere på verden - og i det hele taget have det sjovt sammen med andre.

Legepladsernes DNA
UngiAarhus danner i mange forskelligartede sammenhænge rammer om de n gode fritid for børn
og unge. Pædagogisk ledede legepladser er fristeder, som alle, der bruger stederne, har
medansvar for at skabe og udvikle – pædagogiske oaser med ude- og indemiljøer, hvor børn og
unge kan indgå i fællesskaber, og hvor der er mulighed for leg og aktivitet for alle.
Det fritidspædagogiske afsæt er stærkt på alle pædagogisk ledede legepladser i Aarhus. Med
udgangspunkt i Aarhus Kommunes vision for børn og unge , som beskrevet i Børne- og
Ungepolitikken er inkluderende fællesskaber, dannelse, aktivt medborgerskab, lokal indsigt og
globalt udsyn således væsentlige pædagogiske mål for aktiviteterne.
Den primære målgruppe på pædagogisk ledede legepladser er børn og unge mellem 10 og 17 år
(21 år for unge med handicap). De pædagogisk ledede legepladser er dog åbne, gratis tilbud, som
alle kan bruge uanset alder. Udemiljøerne på de pædagogisk ledede legepladser er åbne for alle
også i de tidsrum, hvor der ikke er bemanding.
Det er samarbejdet med fx dagtilbud, skoler, kulturinstitutioner og foreninger, der er med til at
give oaserne liv og indhold, og denne mangfoldighed er med til at skabe et dynamisk miljø.
Samtidig skal oaserne være et naturligt samlingspunkt for lokalområdets beboere og et tilbud til
hele byen. Med pædagogiske miljøer, der appellerer til leg og samvær for alle aldre, er det et
oplagt mødested på tværs af generationer.
Der er ikke to pædagogisk ledede legepladser, der er ens, da det enkelte miljøs særlige DNA
udfoldes med afsæt i de lokale behov og formes af brugerne sammen med personalet. Der er ofte
dyr i udemiljøerne, og nogle steder er der værksteder, hvor man fx kan få hjælp til
cykelreparationer eller være kreativ.
De pædagogisk ledede legepladser er organisatorisk en del af et fritidscenter. Personale fra
fritidscenteret er tilknyttet de pædagogisk ledede legepladser. Med et fritidspædagogisk afsæt
anerkender, medtænker og inddrager det pædagogiske personale børn, unge og andre brugere i
ideudvikling, planlægning og formgivning af den pædagogisk ledede legeplads og aktiviteterne.
Udover at have det fritidspædagogiske fokus, sørger personalet for, at stedet er vedligeholdt og
indbydende, og at de dyr, der er, har det godt.
Særlige ungemiljøer kan være knyttet til de pædagogisk ledede legepladser, hvor lokale unge
samles om aktiviteter og fx spis-sammen-arrangementer.
Udover at være et tilbud til børn, unge og deres familier er de pædagogisk ledede legepladser
også vigtige i skole-samarbejdet og anvendes som en del af skolernes alternative læringsmiljøer.
Det inspirerer til ny læring, når de vante rammer skiftes ud med udeværksteder, dyrehold og
haver. Oaserne bliver så til læringsmiljøer, der inviterer til nye ideer og perspektiver.
UngiAarhus hylder mangfoldigheden og fællesskabet. I UngiAarhus handler det om at finde det
nyttige i det unyttige.

