
 

 

                       Legeteksforeningen i Danmark 

 

Legeteket er støtte til børn med særlige behov og til børn i udsatte positioner. 
                                                                Der er et fagligt sigte og god økonomi i at bruge Legeteket! 

               
 

Hvad er Legeteket? 
Legeteket er et tilbud til børn med særlige behov og børn i udsatte positioner, som har brug for ekstra  
hjælp og støtte i deres udvikling.  
Legeteket er en stor samling af pædagogisk legetøj, sprogstimulerende materialer,                
materialer, som støtter op om barnets kognition og perceptionsevne,  
materialer, som støtter barnet i sociale kompetencer, førskolematerialer  
samt motoriske- og sansemæssige materialer m.m. 

 
Formål: 
At øge det enkelte barns kompetencer på alle niveauer 
At styrke samspillet forældre og barn imellem 
At støtte op om fagpersoners arbejde med det enkelte barn 
 
Målgruppe: 
Børn med særlige behov/børn i udsatte positioner og deres forældre 
Fagpersoner, der arbejder med børn med særlige behov eller børn i udsatte positioner 

 

Legetekets ydelse omfatter: 
 Vejledning i hvordan barnet støttes i sin udvikling via legen og samværet 
 Rådgivning og vejledning til forældre i valg af pædagogisk legetøj og andre stimulerende  

materialer, som understøtter barnets udvikling 

 Rådgivning, vejledning og erfaringsudveksling med fagpersoner vedr. valg og brug af 
udviklingsstimulerende materialer 

 
Legetekets ydelse gives af: 
fagperson med uddannelse, viden og erfaring indenfor det specialpædagogiske felt. 
 

               Legeteket støtter op om: 
 
                 Børn med særlige behov. I bestræbelsen på at give disse børn mulighed for at udvikle så mange 

                  kompetencer som muligt. 
 

Forældre. Forældrene får indsigt i forskellige former for stimulering og udvikling af deres barn                    
samt fokus på samværets betydning.                       

                 Legeteket er et frirum for forældre, hvor sorger kan bearbejdes og det positive fremhæves.  
                  Det er Legetekets opgave at give håb og skabe motivation for udvikling og rum for konstruktivt  
                  samvær forældre og børn imellem. 
                   Forældrene vejledes i legens udviklende funkton og støttes i samværet.



  Integrationen af børn af anden etnisk herkomst. De etniske forældre får indsigt i dansk legekultur 
  og viden om udviklingsstimulerende metoder. Fagprofessionelle har mulighed for sparring og lån 
  af materialer, der fremmer sproget og de sociale kompetencer, som er basis for integration. 
 

Fagprofessionelt personale. Der forekommer videns- og erfaringsudveksling, hvilket øger den 
enkeltes kompetencer i det daglige virke. Fagpersonerne har adgang til materialer, der ikke 
forefindes i institutionerne. Og materialerne kan løbende udskiftes alt efter barnets niveau og 
udvikling. 

 

Dagtilbud og skoler. Det vil ofte ligge langt over dagtilbuddenes og skolernes økonomiske ramme 
for materialeindkøb at anskaffe den store variation i materiale, som er nødvendig for at matche 
det enkelte barn med særlige behov. 

  At få adgang til så store mængder af udviklingsstimulerende materiale øger det kvalitative arbejde. 
 

 Handleplaner og Læreplaner. 
                            Legeteket støtter op om handleplaner og læreplaner. Igennem både fokus samt det 
                            store udvalg i materialer inden for udviklingsmål og temaer i handleplaner og          
                            læreplaner, kan vi være med til at danne en basis, der kan øge det faglige sigte og 
                            udbytte.  
 

 Inklusion af udsatte børn og børn med særlige behov. 
                              Igennem fokus på hindringer for læring og deltagelse, er Legeteket med til at øge 
                              opmærksomheden på, hvilke ressourcer og metoder, man kan bidrage med, for at     
                              skabe udbytterige deltagelsesmuligheder og læringsmiljøer. 
 
  Gode formål og god samfundsøkonomi:  

 Legeteket en fordel på flere niveauer, da det er et forebyggende socialt tiltag,  
som er en del af det tværfaglige team omkring et barn og en familie. 

 En tidlig indsats kan øge det enkelte barns kompetencer på alle niveauer. 

 Pædagoger og terapeuter kan støttes i deres arbejde, hvor formål, metoder og 
materialer vil være i fokus.   

 Institutioner har fuld adgang til samlinger af materialer, som i variationen, giver 
meget stor mulighed for at kunne arbejde kvalitativt og støtte op om enkelte børn 
eller grupper af børns problematikker og udfordringer. 

 
  Legetekerne landet over er særligt brugbare, når vi skal støtte op børn med særlige behov og børn   
  i udsatte positioner. 
  Brug Legeteket! Der er god hjælp at få. 
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