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Hvorfor legepladsvest?
Når daginstitutionens børn leger på legepladsen, foregår det ty-
pisk spredt over et relativt stort areal, hvor det giver udfordringer 
at sikre opsyn med alle børn hele tiden. Heldigvis sker det sjæl-
dent, at børn begiver sig uden for legepladsarealet, men det 
KAN ske. DLO anbefaler, at alle daginstitutioner definerer klare 
regler og rollefordeling for at få højst mulig sikkerhed på lege-
pladsen. 

Et enkelt middel til klar og synlig rollefordeling er DLO-lege-
pladsvesten.

Hvordan bruges vesten?
Legepladsvesten bæres af den person, som for øjeblikket har 
opgaven. Personen går rundt langs hegnet eller legepladsens 
yderkant og sikrer sig, at ingen børn er i gang med en leg, der 
kan føre til uhensigtsmæssig adfærd, som at man fx kravler over 
hegnet. 

Regler for legepladsvesten
Den person, der bærer vesten,
  må ikke gå ind i huset (heller ikke bare for et kort øjeblik

Tilbud på 
vest + oplæg på 
næste p-møde 

kr. 500,-

 Fordybe sig i snak
 Fordybe sig i en aktivitetkollega.
- uden at overlevere vesten til en kollega.

Hvornår bruges vesten?
  Første voksne på legepladsen tager vesten på og starter sin 

’rundering’. Måske låser hun et skur op og måske er der et 
barn, der er løbet ud uden at få lynet sin jakke, men selve ak-
tiviteten med at ’rundere’ starter efter ganske få minutter. 

  Når de/den næste voksne kommer på legepladsen, kan man 
skifte vesten over på den person, som det vil være mest hen-
sigtsmæssigt bærer vesten lige nu.

Den person, der bærer vesten, kan sagtens være 
pædagogisk i sin opgave:
  Der er altid et barn, der gerne vil ’gå tur’ langs hegnet, mens 

man holder en voksen i hånden og sludrer om stort og småt. 
  Undervejs på sin runde støder personen måske ind i konflik-

ter og/eller observerer legerelationer og/eller ser noget, der er 
gået i stykker. 

  Personer må ikke fordybe sig i længere tid, men kan give en 
lille hjælpende hånd på sin vej rundt, og måske endda følge 
op på situationen under næste runde.

  Det afgørende er, at personen hele tiden er i bevægel-
se og bevarer fokus på at ’tjekke yderkanterne af’.

Spørgsmål?
Få mere inspiration til brug af vesten med et on-line kursus 
med DLOs konsulent. Kurset kan fx afvikles 
på jeres næste personalemøde og varer
20-30 minutter inklusiv spørgsmål 
og kommentarer.

Pris: Vesten koster kr. 159 + moms 
+ porto og kan bestilles på 
www.dlo.dk.

DLO introducerer et enkelt og praktisk koncept til at højne 
sikkerheden på legepladsen: Legepladsvesten!

” 
Jeg runderer legepladsen

Eksempler på runderingens fordele
Nogle børn har en leg, der går ud på at smide skovle over 
hegnet. Legen kan føre til den ide ”lige at kravle over for 
at hente dem igen”. 

Den voksne kan: 
  tale med børnene om, at man altid skal hente en vok-

sen, hvis der skal hentes noget på den anden side af 
hegnet, fordi børn aldrig må gå ud uden en voksen  

 stoppe legen med at smide ting over hegnet og  
 få en anden leg i gang, længere væk fra hegnet 


