
Velkommen 
på

Byggelegepladserne

En kort introduktion for 
skolerne

Kontakt

Rønneholm Byggelegeplads
Rønneholmsvej 2
2610 Rødovre

Tlf.: 3637 8620
www.rk.dk/byggelegepladsen-roenneholm

Man-fredag 10-18
Lørdag 10-14
Søn- og helligdage 10-12

Rødovre Byggelegeplads
Nyholms Allé 49
2610 Rødovre

Tlf.: 3637 9393
www.byggeren.dk

Hverdage 10-18
Weekend og helligdage 11-16

Broparkens Byggelegeplads
Lisbjergvej 3
2610 Rødovre

Tlf.: 3637 8151
www.rk.dk/byg-broparken

Man-fredag 10-18
Lørdag 10-14

Matematik

Mål højden på et træ. Brug kroppens mål, og 
overfør dem til omgivelserne på byggeren.
Hvor mange favne er et træ? Og hvor mange 
fod er træstammen lang?

Byg videre på et legehus og brug geometri -  
vinkler, trekanter, rumfang og målestoksforhold. 
Lav en skitse i klassen og byg den 1:1 på bygge-
legepladsen. 

Tværfagligt/tema uger

Lav person karakteristikker i dansk, tysk eller 
engelsk undervisningen. 
Lav historiefortællingen i kristendom eller histo-
rie undervisningen.
Lav kostumerne i håndarbejds undervisningen.
Lav våben i sløjd undervisningen.

”Lad slaget stå på Byggeren. Brug byggeren som kulisse, med 
dyrene som statister og madlavning over bålet. ” 

www.byggerbooking.dk
På Byggelegepladsernes fælles hjemmeside, kan i se flere 
eksempler på ude undervisning.  På hjemmesiden kan du 

booke tid til besøg/undervisningsforløb.



Dansk

Bliv inspireret af de mange naturoplevelser og 
dyr på Byggelegepladserne og inddrag dem i 
skriveøvelser, opgaver, projekter, digte m.m.

Et blad
            Bladet

                Flere blade
     Alle bladene

Natur og teknik

På Byggelegepladserne findes en 
stor biodiversitet. 

Gå på opdagelse efter planter og dyr.

Lav og opstil forsøg med vindmålere, solfangere, 
kompostbeholder, affaldsnedbrydning, birketræs-
saft. 

Velkommen
 
I denne folder har vi samlet en kort præsentation 
af Byggelegepladserne i Rødovre Kommune, set i 
forhold til understøttende undervisning.

Byggelegepladserne understøtter leg, læring og 
sociale kompetencer i hverdagen – læs hvordan 
Jeres skole kan drage fordel af et samarbejde med 
Byggelegepladserne.

Med baggrund i vores samlede viden, erfaringer 
og de særegne konstruktioner på arealerne, kan 
vi sammen skabe rum for varierede og praktisk 
orienterede læringsformer, der understøtter børn 
og unges læring og udvikling, nu og i fremtiden.

Velkommen indenfor

Alle fag – alle alderstrin

På Byggelegepladserne kan den teoretiske under-
visning, fra klasselokalet blive omsat og afprøvet i 
et praktisk læringsforløb. Ligeledes kan de prakti-
ske læringsforløb få en teoretisk overbygning når 
eleverne er tilbage i undervisningslokalet, hvilket 
kan give en hel og sammenhængende undervis-
ning.

”Det væsentligste mål 
med skolen er ikke kun 

faglighed, men at lære at an-
vende sin faglighed. Faglighed 
er altså ikke et mål i sig selv, 

men et middel”

    Keld Fredens

Emner/ideer
 
• Gamle håndværk
• Madkundskab
• Design/ Håndværk
• Friluftsture
• Samarbejdstimer
• Natur/teknik
• Science projekter (jord, vand, ild og luft)
• Drama /musik/total teater
• Rollespil 
• Bæredygtig levevis (Skralde 

kunst/ genbrug)
• Bevægelse/sport

Dyr på Byggelegepladserne

Vi har mange forskellige dyr, som er en stor 
del af vores hverdag og pædagogiske praksis 
på byggelegepladserne. Vores dyr kan inddra-
ges i undervisning og læreplanstemaer.


