Hvad skal vi lege?
Konference om lege, legepladser og legekultur
10.05.2006

Dansk Legepladsselskab, Selskabet for Legekultur og Danmarks Pædagogiske Universitet
inviterer til konference om leg og legepladser. Konferencens formål er at fremme forståelsen for
den frie fysiske legs betydning for udvikling og sundhed. Det er et velkendt faktum, at børns leg
har forandret karakter over de seneste årtier i retningen af fysisk inaktivitet. Børn opholder sig
mere indendørs end tidligere, og deres hverdag er præget af stillesiddende aktiviteter både i
skolen og mens de har fri. Vi ønsker med konferencen at sætte fokus på den fysiske legs aktuelle
vilkår med udgangspunkt i forskning og praktisk-pædagogiske erfaringer. Konferencen sætter
fokus på både traditionelle legepladser, leg i det moderne byrum og brugen af ny teknologi.
Arrangementet, der omfatter foredrag og workshops, sigter mod en bred målgruppe, herunder
lærere og pædagoger, arkitekter, byplanlæggere og mennesker beskæftiget i sundhedssektoren.
Se nærmere i programmet.
Pris: 300 kr. inkl. forplejning. Studerende: 150 kr.
Programmet for konferencen og præsentation af oplægsholdere findes
på www.hvadskalvilege.dk. Her findes også link til tilmeldingsformular.
Arrangører:
Dansk Legeplads Selskab (DLS) er et tværfagligt, erfarings- og videnbaseret netværk af
mennesker, som arbejder for at give børn optimale muligheder for fri leg. Selskabet er en
selvejende institution med det formål at støtte, inspirere og informere om leg og
legepladsforhold. DLS afholder kurser og konferencer og udgiver bladet "Legepladsen". DLS's
økonomi er baseret på medlemskontingenter og tilskud fra fonde m.v. DLS's medlemmer er
privatpersoner (pædagoger, arkitekter, boligfolk, legeforskere m.fl.), daginstitutioner,
byggelegepladser, kommuner, foreninger, uddannelsessteder, producenter af legepladsudstyr
osv. Selskabet har eksisteret siden 1958. International Play Association, IPA, blev grundlagt på
initiativ af DLS i1961. www.dansklegepladsselskab.dk
Selskabet for Legekultur
Selskabet for legekultur har som formål at fremme forståelsen for legens selvstændige betydning
for samfund og kultur. Selskabet, der er dannet i 2005, samler undervisere, forskere og andre,
der arbejder med legekultur. www.legekultur.dk
Danmarks Pædagogiske Universitet er en fusion af Danmarks Lærerhøjskole, Danmarks
Pædagogiske Institut og Danmarks Pædagoghøjskole. DPU har til formål at drive forskning og
udbyde videregående uddannelse indtil det højeste videnskabelige niveau inden for hele det
pædagogiske felt og at bidrage til et samlet kvalitetsløft af dansk forskning og uddannelse i
pædagogik og læring. Universitetet skal blive et internationalt førende universitet og et dynamisk
kraftcenter for forskning og uddannelse i pædagogik, læring og kompetenceudvikling. Danmarks
Pædagogiske Universitet er en selvejende institution under Ministeriet for videnskab, teknologi
og udvikling. www.dpu.dk

