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 Legeteksforeningen ønsker at støtte op om og styrke
Legetekerne i Danmark.
 Foreningen formidler viden og kan rådgive, vejlede
og inspirere i legeteksregi.
 Foreningen støtter op om etableringen af nye
Legeteker, igennem vejledning, idé- og erfaringsudveksling.

Det almene generelle kendskab til Legeteker skal øges.
Dette kan ske ved at: Hvert enkelt Legetek beskriver og
synliggør kerneydelser, mål/brugergruppe, årligt antal
m.m. Igennem den personlig kontakt, sociale medier
samt pjece omdeling til diverse relevante personer,
samarbejdspartnere og institutioner, kan vi øge kendskabet til Legeteker og Legetekers funktion.
Al PR er værdifuldt.

 Foreningen arbejder for at styrke den enkelte
Legeteksmedarbejderes kompetencer i legeteksregi.

Politisk skal det generelle kendskab til Legeteker øges.
Vores kerneydelser skal beskrives og synliggøres, hvorved det tydeligt fremgår hvilke behov vi dækker, og
hvilke fordele, der er ved at støtte op om Legetekstanken
og forankringen af det specifikke Legetek/Legeteker
landet over.

 Foreningen arbejder for at udbrede kendskabet til
Legetekers funktion, det faglige arbejde og
betydningen heraf for børn med særlige behov og
børn i udsatte positioner, deres familier og de fagfolk
og institutioner, som arbejder med dem.

Rådgivning og Vejledning
Grundtanken omkring Legeteker er muligheden for den
individuelle og målrettede rådgivning og vejledning
omkring materialer, pædagogisk form og metode,
læringsprocesser m.m.

Legeteksforeningen ønsker at være inspirator for
”den gode Leg”. Det vil sige, at vi, igennem vores formidling og rådgivning tager udgangspunkt i at skabe de
fysiske og pædagogiske rammer for mulighed for leg og
konstruktivt samvær, forældre, fagfolk og børn imellem.
Specifikt, tager vi udgangspunkt i relationen og i barnets
motivation, lyst og evne til at lege - for herigennem at
udvikle barnets kompetencer og øge mestrings niveau.

De enkelte Legeteker skal kunne tilbyde rådgivning og
vejledning til forældre, fagfolk og institutioner. Denne
faglige kerneydelse skal styrkes og fremmes på alle
niveauer.

Legeteksforeningen arbejder fortsat på at etablere faglidt solid vidensformidling og afholder årligt et todages
kursus samt MiniMesse. Kurset er fagligt relateret for
medarbejdere i Legeteksregi.

Af internationale netværk findes:
The International Toy Laibrary Association (ITLA), som
er hovedorganisationen for Legeteker på verdensplan.
Herunder findes fire organisationer, bl.a. Den Europæiske
Afdeling (ETLA).
Legeteksforeningen er medlem af ITLA og ETLA.

Foreningen arbejder for at fastholde og videreudvikle
det faglige og inspirerende netværk, som allerede
eksisterer for hvert enkelt Legetek via områdemøderne.
Legetekerne skal blive stærkt forankret kommunalt og i
deres nærmiljø.

www.legeteksforeningen.dk
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Legeteksforeningen i Danmark, er en forening for alle
ansatte i Legeteker. Foreningen arbejder for at styrke
Legetekerne landet over. Vi arbejder for at udbrede
kendskabet til Legetekers funktion, det faglige arbejde
og betydningen heraf for børn med særlige behov og
deres familier.
Som medlem af Legeteksforeningen i Danmark opnår
man et solidt netværk og en kontakt med andre Legeteker i den nærmeste omkreds. I foreningen er alle typer
af Legeteker repræsenteret. Der er Legeteker, som har
eksisteret i rigtig mange år, og Legeteker, som er helt
nystartede, så der er en stor variation og mulighed for
stor erfaringsudveksling og sparring.

Legeteksforeningen
v/Pipper Holler
Heden 11, 5000 Odense C
T: 9944 3460
E: info@legeteksforeningen.dk

Legeteksforeningen ønsker at støtte op om og styrke
legeteksmedarbejdere i deres fagligt pædagogiske
arbejde, og foreningen varetager etableringen af det
årlige legetekskursus. Legetekskurset etableres ud fra
medlemmernes ønsker og behov. Det er fagligt varieret
med sigte på at nå så bred en del af Legeteker som
muligt.
Legeteksforeningen udsender nyhedsbrev og udgiver
medlemsbladet to gange om året.
I Legeteksforeningen kan man få rådgivning og vejledning omkring processerne i Legeteket, og igennem
mødet med andre fagfæller opnås interessant vidensdeling og stor inspiration indenfor materialer,
pædagogisk form og metode valg.
Legeteksforeningen i Danmark har en hjemmeside, hvor
man bl.a. kan finde alle Legetekerne repræsenteret.
Der findes Legeteker samt legeteksforeninger eller
sammenslutninger i hele verden, og alle arbejder vi for
at synliggøre betydningen af Legetekers funktion og det
samfundsmæssige udbytte som er.

www.legeteksforeningen.dk

