
 
 

Proces plan: 

I Bulderby ønsker vi at have en legeplads som afspejler vores holdninger til natur og udeliv, og som er en 

medspiller i forhold til vores ønske om at give børnene viden om natur, naturfænomener og dyr. Vores le-

geplads skal rumme mulighed for aktiviteter af alle slags, der skal være plads til fordybelse, planlagte aktivi-

teter og spontane lege. Legepladsen skal være foranderlige og dynamiske, og det skal være muligt for børn 

og voksne at ændre på indretningen, således at indretningen altid passer til de børne vi har lige nu, og så de 

voksne der er arbejder her lige nu, kan sætte deres præg på legepladsen og til glæde for børnene bringe 

deres interesser i spil.  

Vores legeplads har sidst fået en ordentlig overhaling i 2002, og derfor meget slidt ned og skal udskiftes, og 

vi har mange ønsker og drømme om hvordan vi skal ny organisere vores udendørslæringsrum. 

Vi har derfor inddelt projektet i zoner, så projekt bliver mere overskueligt. Nogle af zoner kan opgraderes 

sideløbende, andet gøre enkeltvis. 

Når vi renoverer, så bringer vi nedenstående dogmer i spil; Bæredygtighed, genbrug op upcycling. Med det 

mener vi, at vi vil renovere med materialer som er så bæredygtige som muligt og det kan ske ved at købe 

brugte byggematerialer, ved at bruge og ændre ting man allerede har, og er der behov for at købe nyt, så 

sigter vi efter at købe ting så lokalt som muligt og materialer som har så lavt et co2 aftryk som muligt. Vand 

til vanding af planter opsamler vi selv og måske kan vi brug vores egne træer til at lave tømmer ud af. 

Der skal i projektet være en meget stor grad af medbyggeskab - dvs. at vi selv, børn forældre og personale 

bygger og ændre, når det muligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Med det ønsker vi at skabe medejerskab 

og fællesskab omkring en hyggelig opgave. Projektet forventes at tage 2-3 år 

For al lave en samlende installation, så indkredser vi hele legepladsen med den længste motorikbane set i 

Århus. En motorikbane forskellige materialer, stolper, planker, kravlenet, tov, sten m.m. Med dette ønsker 

vi at skabe en foranderlig installation som kæder de forskellige zoner sammen. 

  



 
 

Store sandkasse: 

Det store sandkasseområde er et centralt område i Bulderby – et område med cykelbane, legehus og 

kæmpe sandkasse, og en lille vandkanal. 

I dette område ønsker vi at: 

• Genetablering af ”vinkested” med bænke og pergola 

• Rydde op male og indrette container 

• Få nyt sand i sandkassen 

• Få nyt fundament til legehuset 

• Plante træer der med tiden kan skabe skygge 

• Reparer træværk 

• Få flyttet sten til balancebanen  

 

Hvilken pædagogik skal området understøtte: 

Vi ønsker at have at området omkring sandkassen skal være et sted med sand og vand, hvor børnenes tak-

tilsans kan udfordres. Da området har udsigt til parkeringspladsen, vil vi gerne indrette et ”vinkested” hvor 

børnene under egetræerne og med duftende kaprifolie kan sige farvel til, og vente på forældre. Området er 

samtidig adgangen til cykelskuret hvor redskaber mooncars m.m. opbevares. 

Det ellers velfungerende legehus skal have nyt fundament, og sandkassen efterfyldes med sand. Store sten 

flyttes fra sandkassen til balancebanen. I den nordlige ende af området plantes træer der kan med tiden 

kan skabe skygge i det om sommeren meget varme område. Legehuset giver plads til mange forskellige 

slags rollelege og giver mulighed for at man kan lege samme sted uden nødvendigvis at forstyrre hinanden 

 

Økonomi: 

Træer til at skabe skygge  4500 

Genetablering af ”vinkested” med bænke og pergola 3500 

Oprydning, maling  og indretning af container 1000 

Sand i sandkassen 3000 

Nyt fundament til legehus 2500 

Flytning af sten 2000 
 16500 

 

  



 
Cykelbanen & indgang: 

Ved indgangen til Bulderby, begynder eventyret. En stor portal byder velkommen, og leder børn og foræl-

dre ind i huset. 

I dette område ønsker vi at 

• Male hajtænder og cykelstriber 

• Sætte en basket kurv op 

• Opfriske låger og portal  

• Bygge bænke ved lågen  

 

Hvilken pædagogik skal området understøtte: 

I dette område leves et mangfoldigt liv, det er hovedvejen for adgang til stuerne, det er området der forbin-

der de andre områder i Bulderby. Der spilles bold, køres på cykler, modtages børn leges i huler i hækken. 

Området skal derfor være læringsmiljø for mange forskellige aktiviteter dagen igennem.  

Vi vil derfor gerne markere at området bruges til mange forskellige ting, og det vil vi gøre ved at male rig-

tige ”vejstriber” der skal indikere hvor der må køres og hvor man skal stoppe og være påpasselig. Basket 

kurven genetableres og skaber liv og hygge ved indgangen, og ved lågen vil vi lave vente-bænke. Lågen skal 

repareres og træværk skal males. Der plantes blomster ved indgangen. 

 

Økonomi: 

 

  

 

 

  

Maling af hajtænder og cykelstriber 500 

Basketkurv 800 

Opfriskning af låge og portal 2000 

Bænke ved lågen 1000 
 4300 



 
Bål og græs område: 

Bål og græs området opleves som en stor flade, hvor kaos hersker. Et nedslidt bålhus er blevet fjernet, og 

området er på mange måder nedslidt og misligholdt. En fodboldbane og en urtehave tager meget plads og 

bliver ikke i deres nuværende form brugt ret meget. Området skal derfor markant ændres og skifte karak-

ter. 

 

I dette område ønsker vi at 

• flyttet flagstangen til indgangsområdet 

• Etablere en balancebane  

• Bygge bålhus med køkken og kaninafdeling  

• Indrette små have og små aflukker  

• Bygge pilehytter 

• Alternativ til indelukket urtehave 

• Spiseligt hegn  

 

Hvilken pædagogik skal området understøtte: 

Området skal understøtte vores tanker om at give børnene gode læringsoplevelse omring fælles samlende 

aktiviteter, med natur og bæredygtighed for øje. Derfor skal området indrettes med mange små zoner, zo-

ner som er omringet af levende hegn f.x. bærbusk, pilehegn, kvashegn og små træer og buske, de mange 

zoner skal give børnene mulighed for at skabe deres eget fristed i den store have.  

I flere af zonerne plantes blomster, urter og laves små højbedshaver, som skaber smags og sanse oplevel-

ser, og giver os mulighed for at lave en jord-til-bord pædagogik. Pilehytter bygges flere steder. Centralt i 

området skal være et kombineret bål/snitte/dyre hus. Her vil vi få et ekstra uderum hvor vi kan samles om 

hyggelige kreative aktiviteter, lave mad og huset skal være indgang til et dyrehold bestående af høns og ka-

niner. Flagstangen flyttes, så den i stedet bliver central placeret i indgangsområdet. Hel området indhegnes 

af motorikbanen 

Økonomi: 

 

Flytning af flagstang 0 

Materiale til Balancebane 20000 

Bålhus med køkken og skur, kanin afdeling 70000 

Indretning af have og små aflukker, planter og urter 7500 

Pil til hytter og afgrænsing, kvashegn 12500 

Dyrehold 5000 
 115000 

 

  



 
Børnehave mellemgård 

Mellemgården er indgangen til stuerne, og er lige nu et nedslidt område med træt asfalt, og tilfældigt rod. 

 

I dette område ønsker vi at: 

• Opbryde asfalt  

• Opsætte hegn  

• Lave vand opsamling 

• Etablere frokoststed 

 

Hvilken pædagogik skal området understøtte: 

Området er central adgang til stuerne – det er derfor et område som vi ønsker, skal signalere ro og hygge, 

og et sted hvor man naturligt bliver bremset ind man skal ind. Derfor vil i området opbryde asfalten og er-

statte den med en smal flisesti, uden om fliserne skal der være barkflis fra egne træer, og i barkflisen plan-

tes der frugtbuske og træer, der laves plads til et bænkesæt, og området afgrænses af et kastanjehegn med 

låge: Vi vil gerne opsamle vand fra tagrender til vandleg. 

 

Økonomi: 

Opbrydning af asfalt 27000 

Nyt hegn 2500 

Vandopsamling 2000 

Planter og buske 2500 
 

 
 

 
 34000 

 

  



 
Vuggestue mellemgård 

Mellemgården er indgangen til stuerne, og er lige nu et nedslidt område med træt asfalt, og tilfældigt rod. 

 

I dette område ønsker vi at: 

• opbryde asfalt  

• Bygge nyt hegn   

• Bygge små palle drivhuse 

• Reparere legehuset  

• Lave vandopsamling  

 

Hvilken pædagogik skal området understøtte: 

Området er central adgang til vuggestuegrupperne – det er derfor et område som vi ønsker, skal signalere 

ro og hygge, og samtidig skal der være et sted der kan blive brugt som en lille aflukket ”eftermiddagslege-

plads”. Derfor vil i området opbryde asfalten og erstatte den med en smal flisesti, uden om fliserne skal der 

være barkflis fra egne træer, og i barkflisen plantes der frugtbuske og tæer, der laves plads til en bænke-

sæt, og området afgrænses af et kastanjehegn med låge. Flisekanten rundt om sandkassen bevares og lege-

huset repareres  

 

Økonomi: 

Opbrydning af asfalt 27000 

Nyt hegn 2500 

Vandopsamling 2000 

Små drivhuse 1000 

Nyt fundament til legehus 2000 

  

 34500 
 

  



 
Skoven 

Skoven er placeret i det sydlige hjørne af legepladsen, og et vildt utæmmet sted. I starter af området er der 

en rutsjebanen. 

 

I området ønsker vi at: 

• Indrette små hytter 

• Sikre mod jordskred ved rutsjebanen  

 

Hvilken pædagogik skal området understøtte: 

Vi ønsker at bevare områdets vilde karakter, som giver fantastisk mulighed for at planter og dyr kan trives – 

det er et fantastiske område at gå op opdagelse i,  og bruge sanserne.  Vi ønsker at udvide området brug-

barhed ved også at etablere små pilehytter og lave afgrænsninger af kvashegn. 

Økonomi: 

 

Indretning, med små hytter 2500 

Jordsikring ved rutsjebanen 500 
 3000 

 

  

Hekseskoven  

Hekseskoven, er området bag Bulderby, med personaleindgang og indgang til køkkenet, og udgang fra vug-

gestuens krybbeområde. Det er et område med egne regler og logik 

I området ønsker vi at: 

• Oprydning og tilpasning af beplantning 

• Etablering af låge så man kan skabe fred, og så området kan aflukkes ved spidsbelastning 

 

Hvilken pædagogik skal området understøtte: 

Området skal forsat være et vildt område, som understøtter børnenes mulighed for at kunne skabe deres 

eget miljø, og hvor beplantning og indretning er den medspiller i forhold til at opnå dette. 

  

Låge 1500 
 

 



 
Generelt  

Beskæring af træer og buske, fældning af træer og reparationer af skrænter. Vi har nogle ret store skrænter 

der skal repareres, da jorden skrider ned af dem. Træer og buske skal beskæres, og resterne laves til flis, og 

kvas som bruges til hegn og afdækning. 

 Da projektet er et selvbygningsprojekt, skal der bruges en del hjælpemidler, redskaber værktøj og lig-

nende. 

 

Rundsav,stiksav,vinkelsliber, bajonnetsav  6650 

Fældning af træer og omdannelse til barkflis og reparation af skrænter 20000 

søm, skruer og beslag 2000 

Diverse (redskaber, trillebør skovle) 6000 

  

 34650 
 

 

  



 
 

 

 

Resume: 

Med dette ønsker vi at skabe en mangfoldig legeplads, som inden for en årrække bliver en oase af mange 

forskellige læringsmiljøer, hvor der er plads til lege, oplevelser, læring og til at leve det gode Bulderby liv 

samme med venner og voksne.  

En legeplads der kan vise børnene naturen, som er foranderlige, og dynamisk – hvor man må ændre og til-

føj og skabe sit eget område. Et sted med Stationære og dynamiske funktioner – plads til alle slags aktivite-

ter, også mere traditionelle inde aktiviteter. 

 

 

Samlet økonomi 

Økonomi:    
Store sandkasse   16500 

Cykelbanen & indgang:   4300 

Bål og græs område   115000 

Børnehave mellemgård   34000 

Vuggestue mellemgård    34500 

Skoven   1500 

Helseskoven    3000 

Generelt   34650 

    
I alt   243450 

   

Forbehold: prisen på opbrydning af asfalt er sat meget højt - da det ikke har været muligt at få et tilbud på 

dette endnu, og prisen på et bålhus er et konservativt gæt. 

 

    


