
Designmanual



Logo
LEV / LEG og Levende Levende Legekultur 
i tre varianter og i forskellige farvekombinationer



Logo
Logo-G alene eller brugt 
i anden sammenhæng



typografi
Rubrikker: Kent 4F

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 
1234567890

MDD Light:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ1234567890

MDD Regular:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ1234567890

MDD Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ1234567890

MDD Bold:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ1234567890

MDD Bold Italic:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ1234567890

Anden tekst: MDD



Farver
Primære farver:

Sekundære farver:

Tertiære farver:

Pantone 485

#EE2624

Pantone 7707

#00617F

Pantone 306

#00B5E2

Pantone 134

#FDD26E

Pantone 7640

#934054

Pantone 3275

#00B398

Pantone 3255

#2CD5C4 

Pantone 5285

#8D89A5

Pantone 304

#9ADBE8 

Pantone 7542

#A4BCC2

Pantone 727

#D9B48F



grafiske elementer

Farverne kan varieres, figurerne kan spejlvendes og beskæres 



Introduktion
Fælles introduktion for ledelse og 
personale, hvor vi i fællesskab bliver 
klogere på både indsatsen Levende 
Legekultur og virkeligheden i jeres 
institution, herunder styrker og 
udfordringer ved den eksisterende 
Legekultur samt behov og ønsker 
fremadrettet.

Forældreinddragelse
Forældrene inddrages i forbindelse 
med sommerfester eller lignende 
arrangementer med høj forældre-
deltagelse. Forældrene oplever her 
på egen krop glæden ved god leg, 
og de motiveres til at støtte op om 
indsatsen både i institutionen, men 
også hjemme, hvor de bor. 

Hvem
Hver institution udvælger hvilke 
børne- og personalegrupper, som 
deltager i indsatsen. Målet er at 
gruppen bliver ambassadører for 
legekulturen, og at det løbende 
smitter af på de andre børn. 

Hvordan
Udviklingsforløbet foregår i arbejdstiden 
sammen med børnene, så den enkelte 
institution undgår vikardækning. Det gør 
samtidig, at erfaring og læring fra forløbet 
nemmere kan integreres i den daglige 
virkelighed. Forløbet veksler mellem 
praksisundervisning, teori samt løbende 
øvelser og opsamling af egne erfaringer.

Evalueringskultur
En god evalueringskultur 
mellem kollegaer er helt 
afgørende og handler 
om at blive klogere på 
hinandens erfaringer med 
at lege og sammen dyrke 
og styrke legekulturen i 
og omkring institutionen.



daginstitutioner

boligområder

folkeskolen

sfo / klub

fritid

Legerådet 
på tværs

Leg er kropslig  
dannelse

Leg gør os glade

Legekultur 
er kulturarv

Leg er  
social dannelse

Leg skaber  
vi sammen

Målgruppe 1:  
Lærere, pædagoger og 
boligsociale medarbejdere

Målgruppe 2:  
Børn, unge og forældre 

Målgruppe 3: 
Beslutningstagere, 
politikere og borgere



fritid

Førstehjælp 
til legen

En stor del af tidligere 
tiders legekultur er gået 
i glemmebogen, og man-
ge børn (og voksne) har 
et sparsomt kendskab til 
lege, simpelthen fordi de 
aldrig er stødt på dem.

Voksne og børn  
inspireres til at 
sætte gang i leg

Pædagoger, lærere, børn 
og øvrige aktører i lokal-
området får inspiration og 
redskaber til at inddrage 
leg i hverdagen. 

Bevidstheden omkring 
legens værdi vokser. 

Meget mere leg i 
lokalområdet 

Både børn og voksne har 
flere kompetencer til at 
sætte gang i mere leg 
og de har et større lege-
repertoire. 

Legekulturen bliver en del  
af dagligdagen og kollegaer 
bakker hinanden op i at 
legen skal prioriteres. 

Bedre struktur og 
rammer for leg

Erfaring med leg samt et 
større fokus på at integrere 
en legekultur betyder 
ligeledes, at de strukturelle 
rammer ændres.  

Det vil sige, at der er 
mere tid og plads til leg i 
hverdagen. 

En levende  
legekultur

Legen lever i bedste 
velgående.

Der er en lokal forankret 
bevidsthed omkring 
legekulturens værdi, og 
der en større forståelse og 
bedre praksis ift. arbejdet 
med leg. 

Legekulturen tænkes ind i 
en børne- og ungepolitik i 
kommunerne. 
 



Fokusområder på tværs af indsatsen

Værdifulde
fællesskaber

l Større børne- og ungeengagement og bredere deltagelse i lokale fællesskaber
l Inklusion af de ikke-bevægelsesvante og fokus på mere leg blandt børn og unge
l Gode mødesteder for fællesskaber omkring aktiv leg for alle i lokalområdet

l Bedre trivsel og gladere børn 
l Bedre relationer ml. elever såvel som elev-lærer/pædagog
l Bedre rammer for fri leg samt et forbedret læringsmiljø på skolerne

Glade børn 
(som lærer bedre)

l Større viden og indsigt i legens og bevægelsens betydning for børn og unges trivsel   
l Flere færdigheder i udvikling og formidling  af organiseret leg såvel som rammer for fri leg
l Kreativitet og virkelyst for ungeengagement og udvikling af arrangementer
l Imødegå en udvikling med børn med motoriske vanskeligheder

Kompetencer

l En indsats der går på tværs af institutioner, skoler, fritidsordning og boligområder for at  
   favne et helt lokalområde og inkludere relevante aktører 
l Erfaringsudveksling og netværk om legekultur for lokalområdet
l Tværkommunalt netværk om arbejdet med levende legekultur

En ny kultur


