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Formål:
 At udbrede kendskabet til Legeteker.
 At styrke legeteksmedarbejderne i deres fagligt 
 pædagogiske arbejde.
 At bidrage til støtte omkring børn med særlige behov 

og børn i udsatte positioner.
 At supplere og støtte op om fagfolk og institutioner, 

som arbejder med børn med særlige behov og børn i 
udsatte positioner.

 At fremme nationalt og internationalt samarbejde 
mellem Legeteker.

Medlemskab:
Foreningens medlemmer er:
 Legeteker
	 Institutioner	m.fl.
 Hvilende medlemskab for tidligere legeteksansatte

Et medlemskab giver en stemme på general-
forsamlingen. Er man hvilende medlem kan man deltage 
i generalforsamlingen, men har ingen stemmeret.

Bestyrelse:
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, 
hvoraf	et	flertal	skal	være	i	arbejde	ved	et	legetek.
Disse vælges for 2 år af gangen på generalforsamlingen.

Der vælges 1 eller 2 suppleanter. Disse vælges for 1 år 
af gangen på generalforsamlingen.

Bestyrelsens opgaver:
Tilrettelægger foreningens arbejde i overensstemmelse 
med formålet, herunder årsmødet med general-
forsamling.

Generalforsamlingen:
Behandler følgende punkter:
 Valg af dirigent, referent og godkendelse af 
 forretningsorden.
 Bestyrelsens beretning.
 Regnskab.
 Forslag til behandling på generalforsamling.
 Forslag til kommende års aktiviteter.
 Budget og kontingent for næste år.
 Valg.
 Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være 
bestyrelsen i hænde 6 uger før generalforsamlingen.

Kontingent:
 Fastsættes på generalforsamlingen.
 Betales ved indmeldelse og derefter hvert år i januar 

måned.
	 Kontingent	betales	pr.	matrikel/filial.
 Ved hvilende medlemskab for tidligere legeteks-
 ansatte betales 25% af  kontingentet.

Regnskab og revision:
 Kassereren fører regnskabet over foreningens midler 

elektronisk.
 Der anvendes elektronisk indbetaling/udbetaling.
 Regnskabet løber fra 1/1 – 31/12.
 Regnskabet revideres af den af bestyrelsen valgte 

revisor.
 Regnskabet forelægges til godkendelse på general-

forsamlingen.
 Ved foreningens eventuelle nedlæggelse bestemmer 

generalforsamlingen over eventuelle midlers 
 anvendelse.
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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 Lege-
teker 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 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 vej-
ledning omkring processerne i Legeteket, og igennem 
mødet med andre fagfæller opnås interessant videns-
deling 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.
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