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Legeteksforeningen i Danmark 
Legeteksforeningen i Danmark 
arbejder for Legetekerne landet over. 
Vi ønsker at udbrede kendskabet til 
Legetekernes funktion, det faglige 
arbejde i Legeteket og betydningen 
heraf for børn og deres familier.

Legeteket er et tilbud til børn i udsatte 
positioner eller med særlige behov. 
Det er et tilbud til deres forældre og 
de fagfolk, som arbejder med dem.

I Legeteket kan man få rådgivning og 
vejledning omkring valget og brugen 
af udviklingsstimulerende materialer, 
som støtter op om barnets nuværende 
funktionsniveau, med sigte på at kunne 
mere alene såvel i en gruppe. 

Målet er hele tiden at finde materialer, 
som matcher barnets niveau kognitivt, 
sprogligt, socialt, motorisk og sanse-
mæssigt — og som barnet og vi voksne 
finder interessante og motiverende.

Materialerne kan lånes i en aftalt 
periode, hvorefter forløbet evalueres, 
og nye materialer vil være mulige.
                                                                                                       
Temaer og pjecer finder du på Face-
book eller på vores hjemmeside: 
legeteksforeningen.dk. Her kan du 
også finde en oversigt over alle Lege-
tekerne i landet samt links til andre 
spændende hjemmesider.

Apps til din telefon eller tablet
Besøg vores hjemmeside med enkelte 
velvalgte Apps til både IPhone og 
Android. De er alle udviklings-
orienterede og henvender sig til børn 
fra 1 år og op.

I hele verden
Der findes Legeteker, legeteksfore-
ninger eller sammenslutninger i hele 
verden samt organisationer for 
verdensdele og for verden som helhed.
 
Kontakt
Legeteksforeningen
v/Pipper Holler
Heden 11
5000 Odense C

T: 9944 3460
E: info@legeteksforeningen.dk



Legeteket og støtte 
til familier og børn
Familien er børns base. I familien 
udvikler børn sig gennem kærlighed, 
samspil og samvær. For de familier 
og børn, som har brug for hjælp og 
støtte til at opbygge relationer og 
opleve et givende og udviklende sam-
spil og samvær, kan Legeteket være 
brugbart.

Legeteket er for:
 familier og børn

 familiekonsulenter og 
 støttepersoner med familier

 familiekonsulenter og 
 støttepersoner i deres arbejde

Familier og børn
I Legeteket er der fokus på barnets 
udvikling og på de familiære kompe-
tencer. Man kan få rådgivning og 
vejledning i brugen af pædagogiske 
materialer og man kan støttes i sam-
været i legen og i læringsprocessen. 
Vi taler om barnets udvikling og om 
måder og metoder at være sammen 
på i samspil, leg og læring, som både 
støtter barnet og familiens samvær.

Familiekonsulenter og 
støttepersoner med familier 
Familiekonsulenter og støttepersoner 
kan benytte Legeteket sammen med 
familien. I fællesskab finder vi 
materialer og får talt om metoder, 
som kan være gavnlige for alle.

De udviklingsstimulerende materialer 
samt vægtning af pædagogiske 
metoder, som understøtter barnet og 
familien i hjemmet eller i lokalmiljøet 
kan støtte op Der vil kontinuerligt 
være fokus på barnets udvikling og 
på de kompetencer, som er i familien.
Familier kan introduceres til 
Legeteket – for fremover at komme 
selv – eller forløbene i Legeteket kan 
være en del af det fælles samvær 
imellem familien og fagpersonen.

Alle muligheder omkring samspillet i 
Legeteket er mulige. Familie-
konsulenter og støttepersoner kan 
hjælpe med at få etableret kontakten 
til Legeteket samt støtte op om de 
processer, som startes i Legeteket og 
som efterfølgende udvikles i familiens 
hverdag.

Familiekonsulenter og 
støttepersoner i deres arbejde
Familiekonsulenter og andre støtte-
personer kan benytte Legeteket i det 
relationelle arbejde i familien og 
Legeteket kan benyttes som sparrings- 
og samarbejdspartner i arbejdet med 
det enkelte barn eller familien. 

På Legeteket kan man få rådgivning 
og vejledning i valget af udviklings-
stimulerende materialer og vi taler 
om den pædagogiske proces samt 
om det samspil som er, som en del af 
relationerne i samværet. 

Det kan give god mening for både 
fagpersoner og for familier at blive 
inspireret og motiveret i samspillet og 
opleve at blive klædt på til opgaven 
med materialer, som udvikler og 
beriger kompetencer på mange 
niveauer for både børn og voksne.

Familiekompetencer i leg og samvær

Temaer i samme serie:
● Fællesskabets betydning

●  Familiekompetencer 
 i leg og samvær

●  Leg og Læringsmiljøer 

●  Legens betydning                
              
●  Sansernes og motorikkens 

betydning    

●  Sprogets betydning 


