
 

 

Bilag 1: Model af Degnestavnens Legeplads før redesign 
 

 
 
A: Fodboldbane. B: Træningsfaciliteter. C: Basketballbane. D: Klatrevæg. E: Skater ramper. F: 

Klatrestativ. G: Pædagogernes hus. H: Sandkasse. I: Cykelskur. J: Panna-bane. K: Svævebane. L: Labyrint. M: 

Gynger. N: Tennisborde. O: Gangbro. P: Rutsjebane.  



 

 

Bilag 2: Redesign af modellen, Degnestavnens Legeplads 
 

 
 
A: Fodboldbane. B: Træningsfaciliteter. C: Basketballbane. D: Klatrevæg. E: Skater ramper. 

F: Klatrestativ. G: Pædagogernes hus. H: Sandkasse. I: Cykelskur. J: Panna-bane. K: Svævebane. 

L: Gynger inkl. Babygynge. M: Gynger. N: Tennisborde. O: Gangbro. P: Rutsjebane. Q: Petanquebane. 

R: Bænkareal. 

  



 

 

Bilag 3: Interviewguide til pædagog på Degnestavnens Legeplads 
 
Forskningsspørgsmål: 
Hvad består brugerne af Degnestavnens Legeplads’ erfaringsverden af indtil nu og hvilke aktiviteter kan 
implementeres, for at tilvejebringe det eksemplariske byrum med det attraktive aspekt in mente? 

 
Interviewspørgsmål: 

• Hvem bruger pladsen? 
 

• Hvordan kan man kategorisere brugerne i grupper? 
 

• Hvornår på døgnet bruger grupperne pladsen? 
 

• Hvilke aktiviteter på pladsen, bliver mere brugt end andre? 
 

• Hvilke arrangementer bliver der holdt på pladsen? 
 

• Hvordan vil den perfekte legeplads se ud for dig? 
 

• Hvad kan du godt lide ved denne plads? 
 

• Hvad kan du ikke lide ved denne plads? 
  



 

 

Bilag 4: Transskription af interview med pædagog  
 
 

[00:00:01.310] - Michael 

ja, men vi starter hermed en optagelse  

 

[00:00:14.380] - Pædagog 

Det er... [øhh] dagplejemødre, det er (0.5) vuggestuer og  børnehaver og folkeskoler og privatskoler. Vi har mange 

privatskoler her i Nordvest. Især muslimske privatskoler som ikke har en stor nok matrikel på deres, deres bygning. 

De har slet ikke en gynge eller noget som de bruger meget legepladsen [øhhm] fordi der er ret meget plads her og 

så efter skoletiden. Der kommer der forældre der henter deres børn fra vuggestuer børnehaver og så de 

institutionsløse børn og unge som ikke lige har muligheder for (0.6)  måske at gå i klub eller fritidsklub eller måske 

forældrene ikke vil have det eller måske har de ikke råd. Til det selv om vi er blevet rigtig mange ressourcestærke i 

Nordvest. Det var det ikke for dog til to årtier siden, da jeg født og opvokset her. 

 

[00:01:07.580] - Sebastian 

ja, okay. ellers er der Al Quds er det ikke den der ligger hernede? jeg bor lige ved siden af. 

 

[00:01:12.010] - Pædagog 

Sige Nej nej ikke så meget. Der er mange af dem der er lukket, de er privatskole og så er der kommet en ny skole 

nær moskéen som hedder iværksættere. Iværksættere for børn og unge et eller andet. 

 

[00:01:25.240] - Sebastian 

 Okay, ja 

 

[00:01:25.960] - Pædagog 

Pisse intelligente børn. 

 

[00:01:28.350] - Sebastian 

 [Aa] Okay. 

 

[00:01:28.440] - Sebastian 

De bruger den meget pladsen her.  

 

[00:01:29.900] - Pædagog 

[ehm] ja De kommer dagligt  

 

[00:01:33.420] - Sebastian 

Okay, {eehmm]  

 



 

 

[00:01:33.530] - Pædagog 

og så Tagensbo skole og nu Utterslev skole og selv Holbergs skolen kom engang imellem her  

 

[00:01:39.360] - Pædagog 

 og holberg ligger her. 

 

[00:01:40.730] - Sebastian 

 Ja [ehm] ja Sådan er der kan man sådan kategorisere forskellige grupper. Altså hvis vi tænker der er nogle {ehm] 

nogle der går i børnehave og så er der nogle der går i skole. Er der så  nogle der er [ehm] lidt ældre  

 

[00:01:56.590] - Pædagog 

ja 

 

[00:01:56.930] - Sebastian 

 som ikke bruger den? er der også 

 

[00:01:57.510] - Pædagog 

jo, altså nu er jeg er selv født og opvokset her  

 

[00:02:00.880] - Sebastian 

ja 

 

[00:02:00.970] - Pædagog 

om søndagen har vi en fast tradition [øhm] hvor vi spiller fodbold klokken et, klokken 13 nul nul  

 

[00:02:06.840] - Sebastian 

Okay 

 

[00:02:07.360] - Pædagog 

 Især i de varme perioder, ikke. og der ved, det bare en fast tradition vi har haft i tre årtier. 

 

[00:02:15.510] - Sebastian 

 Fedt 

 

[00:02:15.680] - Pædagog 

[ehm] 

 

[00:02:15.760] - Pædagog 

og ham der har været her, Niels Bay Jeg ved ikke om I har hørt om ham? 

 



 

 

[00:02:20.780] - Michael 

 ikke rigtigt 

 

[00:02:21.000] - Lærke 

næ 

 

[00:02:21.760] - Pædagog 

 Det er derfor legepladsen er så unik, [øh] Niels Bay var her inde i næsten  fire årtier [øh]  og de lavede en 

dokumentarfilm om om der hedder "Pas på nerverne" 

 

[00:02:30.240] - Sebastian 

 [bekræftende lyttelyd] 

 

[00:02:31.410] - Pædagog 

Den skal I se for at forstå det hele. Det er pudsigt ved vores legeplads det er vi er den eneste bemandet legeplads 

der er under BUF, børn og ungdomsforvaltning.  og alle de andre er under TMF,  teknik og miljøforvaltning. 

 

[00:02:44.040] - Michael 

 [bekræftende lyttelyd] 

 

[00:02:44.220] - Pædagog 

Så det er meget meget mærkeligt så [rømmer halsen]. Herinde er jeg BUF, der er BUFs regler når  jeg er udenfor så 

er det TMF. Så  når der er noget der går i stykker så  skal de finde ud af hvem der skal betale for det.  

 

[00:02:58.730] - Michael 

Er der,  er der andre regler end [øhm] forskel på [øhm] , hvad var det nu? [retorisk spørgsmål] 

 

[00:03:05.700] - Michael 

 på BUF 

 

[00:03:07.450] - Pædagog 

 Ja, vi har jo forskellige pejlemærker i... 

 

[00:03:09.560] - Michael 

 ja. 

 

[00:03:09.700] - Pædagog 

BUF der har vi de her fem pejlemærker som er meget med relations arbejde og forældresamarbejde og ligende, 

ikke [øh] hvor TMF det mere er vi som vi også er en ressource for borgere og skole og børn og forældre. Så det er 

ikke mit job at passe på børnene. [ehm]Jeg skal bare en ressource hvis de har brug for en bold eller lignende 



 

 

 

[00:03:29.880] - Michael 

 ja 

 

[00:03:30.330] - Pædagog 

hvis de er kommet til skade. Sådan nogle ting, ikke.  ja det. Det en legeplads bør alle de andre legepladser er TMF, 

undtagen vores i tidernes morgen. Der var der bare Niels havde alle børnene så det var en normal overgang alt de 

skulle som brobygges til klubtilbud og fritids klubtilbud og fritidshjem hvad det var dengang , ikke.  

 

[00:03:56.400] - Sebastian 

han er her ikke mere? 

 

[00:03:57.530] - Pædagog 

 Nej,  han er gået på pension 

 

[00:03:58.460] - Sebastian 

 okay og han har ligesom startet det hele op og ned så.. 

 

[00:04:02.250] - Pædagog 

 ja 

 

[00:04:02.920] - Sebastian 

giver faklen videre 

 

[00:04:04.160] - Pædagog 

 ja til mig. 

 

[00:04:05.520] - Sebastian 

*griner* 

 

[00:04:05.570] - Pædagog 

jeg har selv været bruger af legepladsen nu er jeg team koordinator her, ikke  

 

[00:04:08.750] - Michael 

[bekræftende] ja  

 

[00:04:08.910] - Pædagog 

[ehm]og stiftet en forening til at ære for Niels Bay hvor vi er i team belastet bydel i København, hvor vi kører 

fodboldtræning eller lignende. så [øhm] han har været en stor,  han har haft en stor betydning for min barndom. 

 



 

 

[00:04:23.410] - Sebastian 

Hvad hedder den?. Hvis jeg må høre det. 

 

[00:04:24.850] - Pædagog 

[ehm]Street Society. 

 

[00:04:27.200] - Sebastian 

 Sweet Society? 

 

[00:04:27.290] - Pædagog 

Street Society! 

 

[00:04:30.930] - Sebastian 

 Det kan vi sikkert læse noget mere om. Det lyder meget spændende. 

 

[00:04:33.470] - Pædagog 

Det er det...fedt. [ehmm] Så kan man så, ville jeg spørge om hvad de forskellige grupper [ehmm] hvad bruger de 

pladsen til? 

 

[00:04:41.910] - Pædagog 

 det der er med pladsen det er  i tidernes morgen er det vigtigste ved legepladsen, det er fodboldbanen. Den er 

fredet, den må man ikke røre, det er  kunst eller det er asfalt, der er så mange der ville lave kunstgræsbaner. Alle 

de her ting. Nej! vi har haft asfalt i så mange år og street[fodbold]landsholdet bruger også pladsen og det er 

Danmarks bedste streetbane [øh] så den er ligesom fredet, ikke. Det er ligesom der primært folk kommer og i 

tidernes morgen da legepladsen blev lavet om for halvandet årti siden. Der ville de fjerne lege-eller  fjerne 

fodboldbaner, Niels var nærmest ved at gå amok. [øhhh] Og det var pænt og det var flot dengang men nu det 

grønne område jeg elsker grøn. Men det skal vi lige [uforståeligt snak]. Det er ikke rigtigt blevet vedligeholdt så 

mange af dem der kommer her og bruger [ehm] pladsen det er, altså de bruger selvfølgelig fodboldsbanen, 

basketbane og nu er har vi fået sådan nogen skater ramper ligende og der er rigtig mange skater der kommer og 

løbehjulbrugere. 

 

[00:05:41.860] - Michael 

Ved du hvorfor det grønne areal ikke bliver vedligeholdt? 

 

[00:05:45.490] - Pædagog 

 Det er fordi vi har haft, igen  Vi har været med. vi har været i det dilemma hvor 

 

[00:05:50.880] - Michael 

 Hej [hilser på respondentens kollega] 

 



 

 

[00:05:51.110] - Sebastian 

Hej Jamal [Hilser på respondentens kollega] 

 

[00:05:51.120] - Pædagog 

hvor vi har været, vi er BUF. 

 

[00:05:54.140] - Michael 

Ja... 

 

[00:05:54.270] - Pædagog 

Men vi ikke TMF så når for eksempel svævebanen, svævebanen gik i stykker og [ehm] vi skulle vente tre måneder 

før der, en der  kom og lavede den.  

 

[00:06:03.180] - Michael 

3 måneder?!, hold da op 

 

[00:06:05.170] - Pædagog 

ofte står vi sidst i køen selvom de siger vi ikke! [lægger tryk på ordret]  er sidst i køen. Men vi er ikke TMF, så jeg 

kan godt...og der er det her problem med dem Hvem betaler for hvad, ikke det er stadigvæk  budget det handler 

om. 

 

[00:06:15.680] - Sebastian 

Jeg har også arbejdet i en institution som var BUF og det var også bare, der var virkelig tit med økonomien som var, 

var lidt hård. 

 

[00:06:22.000] - Pædagog 

 ja, præcis. 

 

[00:06:24.600] - Michael 

[mobiltelefon får en sms] 

 

[00:06:26.510] - Sebastian 

men det er en anden sag. 

 

[00:06:31.620] - Sebastian 

[ehmm] fedt!, Hvornår bruger de så pladsen?. Dem der, for eksempel når man spiller fodbold, det lyder som om 

det klart fodboldbanen der er mest den vigtigste 

 

[00:06:40.590] - Pædagog 



 

 

 ja, det, altså i skoletiden eller i vuggestue eller børnehavetiden der cykler de på vores cykler vi har, som mooncars 

vi har. Så jo ældre de bliver især i fritiden der er det mest der det bliver brugt . Især fodboldbanen og skaterbanen 

der kommer folk efter skole efter arbejde og bruger den, ikke. 

 

[00:07:01.770] - Sebastian 

 ja 

 

[00:07:01.940] - Pædagog 

Når folk, når folkeskolen er her eller en enkelt klasse, der er ikke ret mange så alt bliver næsten brugt på 

legepladsen ikke. 

 

[00:07:09.300] - Sebastian 

okay er der nogle særlige ting som har mere opmærksomhed og nogle der har sådan nemt bliver overset nogle 

gange?. 

 

[00:07:15.540] - Pædagog 

 altså, det der bliver overset det er det grønne område fordi det ikke er vedligeholdt, ikke. [rømmer sig] og hvis I 

kan se der her bagved, altså vi har, man skal kæmpe. [øhm] Vi har nogle [øhm] alkoholikere bagved som fik 

pladsen da jeg var barn og de passer, de passer dem selv. Men selvfølgelig nogle pædagoger og lærere og forældre 

der føler sig utrygge når der er sådan bagved. Det de har lavet det grønne område de har lavet noget der er forkert 

fordi når man går bagved så kan man ikke holde opsyn. Så kan forældre eller lærere eller en pædagog ikke se hvor 

børnene er. Og det vil man helst ikke, ikke fordi man tror at der er nogen der gør noget ondt. Men når man helst 

skal se, nu har jeg selv en datter, hvis jeg skal... [uforståelig afbrudt talen) så vil jeg gerne se hvor hun er selvom 

hun er 50 meter væk, ikke.  Så bare jeg har... 

 

[00:08:00.750] - Michael 

selvfølgelig, så designet lidt forkert.  

 

[00:08:05.120] - Pædagog 

Ja netop og så er det så grønt.Det ser pænt ud og det er flot at vi skal have mere grønt og der er masser træer og  

det pænt . Men hvis det ikke bliver vedligeholdt så giver det ikke rigtig mening. 

 

[00:08:19.470] - Sebastian 

okay, I har også en labyrint dernede og sådan noget. [uforståeligt snak] 

 

[00:08:21.720] - Pædagog 

 ja, ja labyrinten bliver slet ikke brugt 

 

[00:08:24.100] - Sebastian 

 Nej, okay 



 

 

 

[00:08:24.160] - Pædagog 

 det bare sådan igen. Nu, nu er jeg selv i streetmiljøet og der er desværre nogle arkitekter der ikke hører der er 

denne her debat om [øhm] nogle forbud eller basketbaner rundt omkring København der blev lavet, har I hørt om 

det? hvor de har sat net over så helt ærlig... så man ikke kan 

 

[00:08:44.350] - Sebastian 

Hvorhenne? nå, så den er lige over det. 

 

[00:08:47.680] - Pædagog 

 ja, det er jo helt sygt Men det sådan, hvad fanden sker der og så er der en [uforståelig snak] gamle arbejdsplads 

der blev lavet sådan en multibane [øhm] ved Tagensvej.. 

 

[00:08:57.900] - Sebastian 

 ja.. ja.. [bekræftende lyttelyd] 

 

[00:08:58.460] - Pædagog 

 188. Den skal I nærmest se.. jammen det bliver .. de har lavet sådan en fodboldbane og så en hockeybane og så 

var der en bule med de basketbaner, jeg tænkte bare,  de der arkitekter, hvad F..., undskyld hvem.  Man skal 

ligesom snakke med eksperterne hvis jeg ikke ved noget om vegansk mad så vil jeg spørge nogen der er veganer, 

okay hvad er vegansk mad du ved.. 

 

[00:09:17.950] - Sebastian 

helt sikkert 

 

[00:09:18.920] - Pædagog 

 Så ligemeget om jeg er arkitekt. Hvis jeg skal lave noget hvis jeg skal lave en fodboldsbane, så vil jeg spørge bare 

nogen der...eller en pannabane jeg ved ikke om I ved hvad det er?. 

 

[00:09:27.640] - Sebastian 

jo, den nye der er bygget herude... 

 

[00:09:27.860] - Pædagog 

Ja præcis, men spørger man nogen der er ekspert inden for panna, helt ærligt ikke 

 

[00:09:30.610] - Michael 

lige præcis det, det er hele [øhmm] grundessensen i, i  vores projekt med at jam. Vi vil gerne høre brugerne af 

legepladsen hvordan de vil have designet det i stedet for dem der hyrer en eller en fancy arkitekt til at designe det 

 

[00:09:42.660] - Pædagog 



 

 

som lyder så fin og god og så ender du med at han kun laver 20 procent af det man har brug for, ikke 

 

[00:09:50.290] - Michael 

[bekræftende lyttelyd] 

 

[00:09:50.320] - Sebastian 

ja, [ehm], så er der sådan at, at, er der... har I arrangementer herude og hvilke arrangementer bliver holdt på 

pladsen. 

 

[00:10:00.320] - Pædagog 

jam, Vi har forskellige arrangementer vi har. Vi havde noget der hed "jorden rundt" løb og vi inviterede 

institutioner børnehaver 2-300 børn og så har vi "Pas på nerverne" [uforståeligt snak] hvor man får point for, for at 

deltage. [øhm] Hvor det sociale vægter højere end det sportslige. Og så har vi forskellige fodboldturnering, futsal 

turneringer og panna tunering. VM i Panna hvor der kommer folk fra 55 lande. 

 

[00:10:27.650] - Michael 

hold da op  

 

[00:10:27.730] - Pædagog 

så vi laver selvfølgelig med, med mange forskellige samarbejdspartnere, ikke 

 

[00:10:31.800] - Sebastian 

ja 

 

[00:10:31.860] - Pædagog 

 [øhm] især de etablerede foreninger især de NGOér der er rundt omkring som griber de her opgaver hvor 

københavns kommune det hele handler om besparelser. Jeg kigger også på andre  projekter på grund af jeg har 

ikke så mange penge. Jeg skal selv hele tiden søge penge og nogle gange skal jeg, når man laver nogle projekter så 

tager man. Der er meget konkurrence og det ved I måske ikke, men børn er lig med penge selv om... 

 

[00:10:58.180] - Sebastian 

 selvfølgelig, selvfølgelig 

 

[00:10:58.530] - Pædagog 

 de prøver benægte. Og det hele handler om at børnene skal betale en vis kontingent for at gå i den her klub hvor 

man,  hvor jeg tænker, hvad fanden skal vi ikke danne de her børn give dem nogle gode og sunde værdier. Det skal 

ikke handle om  [ehm] jam, jeg skal rekruttere ham her fordi han skal gå i min klub så jeg kan få x antal kroner men 

sådan har det været i flere årtier.  Om folk bliver ved med at benægte det men nu har jeg selv arbejdet med børn 

og unge siden siden jeg var x år gammel så det er 15 år, ikke.  

 



 

 

[00:11:26.180] - Michael 

[interviewerne griner] 

 

[00:11:26.280] - Pædagog 

Jeg ved sgu godt jeg kan godt se  jeg synes det er trist og derfor er det meget godt at nogen er kommet ind under 

forsøgsordningen på  Smedetoften som ligger lige over. Vi har tydeligt [uforståeligt] til Fritidscenter hvor vi har 

været 10 enheder hvor vi den eneste bemandet legeplads, de har både noget fritidsklub og ungdomsklub Og nu 

kommer under forsøgsordningen "smedetoften" som har fået 10 millioner af Københavns Kommune og fire-fem 

millioner til sådan mega projekt af Velux Fonden og der skal vi lave sådan et kulturhus hvor det, hvor vi nemlig ikke 

gør det der med, jammen vi skal have denne her bruger for dem skal vi bruger er lig med penge, og det skal være 

et kulturhus for alle, også psykisk sårbare for den sags skyld. Og der er vi allerede i gang med flere projekter. 

 

[00:00:00.000] - Sebastian 

Hvaa, har I nogle eksempler, hvis I må røbe? 

 

[00:00:00.000] - Pædagog 

Ja, vi har f.eks. spinderne, det er nogle psykisk sårbare, som laver plantekasser, som så også bliver rykket herover 

når stedet skal renoveres her snart… øøøhm… også øøhm… vi har en forening, eller et samarbejde med vores 

forening Street Society, hvor vi kører Champions League aftener i deres hus øhhh… og så er der… bytte 

tøjmarkedet halløj øhh… også frugt sådan noget øhh… frugt og mad som er ved at udløbe, så giver man til 

borgerne…  

 

[00:13:01.620] - Sebastian 

 mmm ja 

 

[00:13:01.780] - Pædagog 

Så der er masser af projekter 

 

[00:00:00.000] - Pædagog 

Øøhm.. der der bliver ved med at være der mens stedet skal renoveres så bliver lidt... så der kommer de der 

fælles.. Så der kommer mødested for folk  ikk’. De ser ret kedelige ud nu nemlig 

 

[00:00:00.000] - Sebastian 

Ha ha ha, okay det er nok en meget god idé. Øøhm, så kommer der måske et lidt, det kan godt være et lidt svært 

spørgsmål. Men hvordan vil den perfekte legeplads se ud for dig? 

 

[00:13:23.290] - Pædagog 

Ja, den perfekte legeplads det vil være noget grønt, fodboldbane, basketbane,Petanque bane, skaterbane, pakour, 

sådan lidt ikke for meget deet, jeg synes det fylder meget og det bliver ikke rigtigt brugt øøh..  

 



 

 

[00:13:33.280] - Sebastian 

 er der noget er der noget parkour i noget klatrevæg derude eller sådan i  lidt højere niveau? 

 

[00:13:36.700] - Pædagog 

Nej nej faktisk det passer fint bare lidt mere børnevenligt 

 

[00:13:42.570] - Sebastian 

ja 

 

[00:00:00.000] - Pædagog 

Øøhm… Hvad mere, gynger, det er vigtigt man, man har børnegynger hvor man sætter børn men nu har jeg selv en 

datter på 2, hun har lige lært at gå ikk’...  

 

[00:13:49.720] - Sebastian 

ja 

 

[00:13:51.340] - Pædagog 

Her for noget tid siden, , men det der med, der er ikke så mange legepladser, hvor man kan sætte et barn, som ikke 

kan gå ned også bare gynge øøh..   Også synes jeg det er vigtigt, som jeg også har snakket med mange forældre og 

pædagoger og øhh… og lærere om, det der med jeg kan godt lide der er asfalt, jeg vil gerne have børnene slår sig 

lidt og mærker livet, hvor man ser de nye legepladser, der er bare gummi over det hele og, den der, jeg synes man 

pakker børn ind i vat, og det synes jeg ikke, deeet skal man ikke, ja det er bare min mening. Øhh… fordi det ligesom 

vi er blevet så berøringsangst her i Danmark ikk’, og så kommer der flere og flere problemer nu snakker jeg også 

kriminalpræventivt og de her projekter, øøh kald en spade for en spade, ja og så må du tage dine slåskampe der, 

øh i en tidlig alder fordi forebyggelse er vejen frem, øøh, også med sådan noget, øhh, og så synes jeg bare, ja 

jamen måske måske er det bare mig der øh… . 

 

[00:14:52.150] - Sebastian 

Jammen helt sikkert, helt sikkert, nej men det er da... 

 

[00:14:52.320] - Pædagog 

Men der er også mange forældre der giver mig ret i det der…  med at de skal slå sig. Med at de skal slå sig, 

selvfølgelig, skal man over til barnet, men vi er blevet meget, uha ej er du okay, lad barnet, hvis du ikke kigger på 

barnet så er han pisseligeglad så skal han nok rejse sig op og *børstelyde* fjerne det der haha hvad der nu er 

kommet, selvfølgelig, hvis de er kommet til skade så, men også bare det der med at man ikke mærker livet, det der 

med der er gummi over det hele, kunstgræsbaner over det hele, der er ikke noget street, der er ikke særlig meget 

street øh tilbage også siger de øøh… og vi og alligevel så børn så mobile nu til dags at de bevæger sig rundt 

omkring og det gadeidræt er blevet meget mere… fancy og øh, bliver mere brugt end det etablerede øh, firkantede 

kasse hvor det hedder bare, der er nogle  regler der er kendt og så deet. 

 



 

 

[00:15:40.280] - Sebastian 

 hvordan altså i forhold til til øh til selve legepladsen øh sådan hos de mindre, nu snakker du rigtig meget om der 

der skal være noget  sport agtig fodbold,  noget basketball med sådan til de små som kører rundt på mooncar?. 

 

[00:15:53.350] - Pædagog 

ja, men de de er en selvfølge... 

 

[00:15:54.760] - Sebastian 

 Okay 

 

[00:15:54.910] - Pædagog 

De skal selvfølgelig stadig 

 

[00:15:55.060] - Sebastian 

Nå jaja det var bare for at høre.  

 

[00:15:56.480] - Pædagog 

Vi har nogle cykler som er over fire årtier gamle som er blevet renoveret jeg har ikke taget dem ud af huset, 

 

[00:16:08.690] - Sebastian 

nej nej, nej nej, nu skal jeg bare se om øh... 

 

[00:16:08.760] - Pædagog 

Og så selvfølgelig skal der også være lidt mere sådan nogle legehuse. eller hvad man nu kalder dem med lys så de 

bliver stimuleret på den ene eller den anden måde ikk’. Og selvfølgelig også grønt, det siger sig selv jo 

 

[00:16:29.500] - Sebastian 

ja 

 

[00:16:29.590] - Pædagog 

Hvis bare det vedligeholdes ellers kommer jeg efter dem  

 

[00:16:29.680] - Sebastian 

Vi har måske været lidt inde på det hvis du skulle sige det, hvad hvad kan du godt lide ved den her plads, hvis man 

skulle sådan dele det op i hvad du godt kan lide og hvad du ikke så godt kan lide? Hvilke ting kan godt ryge ud og 

hvilke er virkeligt vigtigt at blive? 

 

[00:16:42.470] - Pædagog 

øhh  igen, fodboldbanen, den er fredet  Den må ingen røre. Det er vigtigt for. For nordvest. Vi har en tradition 

nordvest en stærk fodbold tradition især med asfaltenbanen, selv de der hader fodbold de ved. Det er også dem 



 

 

der skaber stemning for legepladsen øhh..så den er fredet. Jeg vil selvfølgelig gerne have et større hus. Hvis vi 

skulle bestemme ligesom de andre bemandede legepladser så der er nogle rum hvor man kan sidde ned når det 

regner nogle gang så kommer der 20 børn her.  

 

[00:17:18.880] - Sebastian 

ja 

 

[00:17:18.920] - Pædagog 

og lidt mere, vi er allerede fire og det er måske ha, men du ved øhm, hvad mere? Svævebanen den er også god, 

måske lidt større klatretårn kunne godt komme, lidt mere børnevenlig, øøh, vi har også fået træningsudstyr som 

nogen brokker sig rigtigt meget over og så er der nogen som ikke brokker sig over det.  

 

[00:17:35.720] - Sebastian 

Det vil vi gerne høre mere om.  

 

[00:17:37.590] - Pædagog 

Jeg har det sådan en blanding fordi jeg ved det bliver brugt i weekender, jeg ved det bliver brugt af nogen... af 

nogle som som bruger det når f.eks. der er nogle udenlandske mødre, muslimske mødre, som bruger det 

 

[00:18:04.130] - Sebastian 

Ja  

 

[00:18:04.930] - Pædagog 

det virker totalt godt øøh 

 

[00:18:06.080] - Sebastian 

 Fedt! 

 

[00:18:06.200] - Pædagog 

Og nogen der måske er blufærdige som ikke tør når andre kigger, så måske skulle det gemmes lidt mere væk eller 

det ved jeg ikke... 

 

[00:18:06.230] - Sebastian 

Det kan man putte om bagi derom ved ved højen 

 

[00:18:06.230] - Pædagog 

Ja ja præcis jaja, det ved man ikke, så den er lidt svær ikke? 

 

[00:18:07.410] - Michael 



 

 

Ja, men hvis hvis vi lige må vende tilbage til fodboldbanen, jeg kan høre den ligger dig meget på sinde at den er 

fredet, ooog jeg kan også forstå på dig at du er opvokset her på pladsen 

 

[00:18:10.130] - Pædagog 

 korrekt. 

 

[00:18:19.150] - Michael 

 Kan du sætte nogle ord på, på hvad den fodboldbane betyder for dig?.  

 

[00:18:23.760] - Pædagog 

Den betyder alt fordi da vi var, der der der skete en renovering på den øøh… der kom øh, der blev, der kom asfalt 

men, de da jeg var barn der var der asfalt og de der små sten, er du gal jeg har slået mig meget…   

 

[00:18:39.160] - Michael 

*alle griner* 

 

[00:18:39.260] - Pædagog 

Og så er der sådan tilskuerpladser som kanter. øh, men da jeg var barn der brugte vi den bane til alt jo... 

 

[00:18:42.420] - Michael 

 ja... 

 

[00:18:42.430] - Pædagog 

Vi har også en tennisbane længere væk som også var asfalt, men der brugte vi alt fra hockey og vi sku, vi stod på 

skøjter dengang var der ikke så mange regler, så vi skulle vande banen så det blev til is og så stod vi på skøjter hele 

vinteren 3 måneder…  … Det må man ikke nu for uha man kan komme til skade og der er nogle regler, hvis der er et 

eller anden, det skulle vi gøre, vi spillede ishockey og… så vi lavede mange ting på den lille bane, og da jeg var barn 

der var der kun skuret her og så var der huset her og så var der en fodboldbane og så noget noget og så hegn også 

var der en tennisbane og hegn... 

 

[00:19:18.820] - Pædagog 

og det var det der var. 

 

[00:19:21.210] - Michael 

 Okay... 

 

[00:19:21.440] - Pædagog 

så vi starter herude, det eneste der har været her det var fodboldbanen så derfor vi lavede alt inde på den 

fodboldbane 

 



 

 

[00:19:32.440] - Michael 

ja... 

 

[00:19:32.570] - Pædagog 

øhmm.. så ja det er... 

 

[00:19:32.700] - Sebastian 

Hvordan havde du det med sådan tilskuerpladser der? 

 

[00:19:35.740] - Pædagog 

Der kom igen, det var fantastisk. 

 

[00:19:37.510] - Sebastian 

Okay 

 

[00:19:37.630] - Pædagog 

Problemet var bare at man, man øøh, lagde noget sand og nogen sten og når børn, når der kommer vuggestuebørn 

og børnehavebørn så synes de det er spændende at sparke det ned på banen ikke…  

 

[00:19:54.920] - Sebastian 

ja, ja, selvfølgelig 

 

[00:19:55.090] - Pædagog 

Ha ha øh, det er igen det der med arkitektarbejde, det kan man jo ikke... 

 

[00:19:55.110] - Sebastian 

Så er der lidt blandede holdninger til? 

 

[00:19:57.870] - Pædagog 

 ja, men det... 

 

[00:19:58.110] - Sebastian 

Eller sådan 

 

[00:19:58.160] - Pædagog 

Det er godt men... 

 

[00:19:58.490] - Sebastian 

man gør det på den rigtige måde  

 



 

 

[00:00:00.000] - Pædagog 

Man skal gøre det på den rigtige måde, Det nytter ikke noget at lave sand og sten når små børn, man kan jo ikke 

gøre for små børn har lyst til at tage det og kaste det ud over fodboldbanen, så kunne man have beholdt de små 

sten fra den gang ikk’ ha ha 

 

[00:20:21.880] - Michael 

Lige præcis, den der komplikation mellem arkitekterne og så dem der rent faktisk bruger pladsen ikk   

 

[00:20:22.230] - Pædagog 

ja ja ja... 

 

[00:20:23.100] - Sebastian 

okay, fedt  

 

[00:20:23.470] - Michael 

Var der flere spørgsmål? 

 

[00:20:23.580] - Sebastian 

 jeg tror vi har været øhh… når ja sådan hvis vi kan komme lidt mere ind på hvad du ikke kan lide ved pladsen? 

 

[00:20:24.190] - Pædagog 

Hvad jeg ikk´det grønne område... 

 

[00:20:29.550] - Sebastian 

det grønne område selvfølgelig er der sådan... 

 

[00:20:31.030] - Pædagog 

Det der med at man øh og at det ikke bliver vedligeholdt øhm og ja igen vi har et vi har et, to bordtennis øøh..  

 

[00:20:44.300] - Sebastian 

borde? 

 

[00:20:44.520] - Pædagog 

Bordtennisborde, ja som ikke er vedligeholdt og du ved… og så det den der labyrint som er ligegyldig øhm… og så 

ved det grønne område igen, ovre ved gyngerne, anderledes gynger der skal bare være flere gynger ikk’… og mere 

børnevenlige gynger og så skal ukrudt fjernes selvfølgelig det siger sig selv, der er brændenælder så det brager, 

ikke! 

 

[00:21:08.040] - Sebastian 

ja 



 

 

 

[00:21:09.440] - Michael 

Men hvad gør det for dig at der er de her grønne områder og det ikke bare en betonklods? 

 

[00:21:14.930] - Pædagog 

Det betyder rigtig meget. Jeg elsker grønt 

 

[00:21:17.540] - Michael 

ja... 

 

[00:21:17.630] - Pædagog 

men igen det skal igen man skal finde ud af igen det der skal være et sammenspil, hvis man finder ud af vi er to 

ansatte her og øh, og den ene skal lave det pædagogiske arbejde og den anden skal lave øh gård 

gårdmandsarbejde, f.eks. Jamal han er tit ude og samle skrald og sådan nogen ting, det skal han ikke, det er ikke 

hans job. 

 

[00:21:35.300] - Sebastian 

mmm 

 

[00:21:35.350] - Pædagog 

Det er ikke hans job, det er TMF´s job. så må de ændre reglerne på, hvis vi skal vedligeholde det så skal der nogle 

ekstra timer eller så skal der være en arbejdsbeskrivelse, der siger; på din arbejdst..,  dit job handler øøøh, du skal 

også stå for vedligeholdelse … 

 

[00:21:51.260] - Sebastian 

 ja... 

 

[00:21:53.560] - Pædagog 

Og så er indkøb til alle de her ting så skal man nok slå græs alle de her ting ikk’ og fjerne ukrudt og lignende ikk’ 

 

[00:22:01.720] - Sebastian 

ja 

 

[00:22:01.800] - Pædagog 

øhmm... fordi der er igen det der med et sammenspil. ikk’ og det er også det, mange beboere og generelt når, når 

der bliver lavet noget nyt så høre, så kommer der sådan nogle intelligente folk som jer ud og spørger hvad vi skal 

og så fortæller vi vores erfaringer, vores lyster og lignende 

 

[00:22:03.880] - Michael 

ja... 



 

 

 

[00:22:03.880] - Pædagog 

Og så får en arkitekt de her, så ignorerer han fuldstændig jeres arbejde og vores ønsker ik 

 

[00:22:24.070] - Michael 

ja 

 

[00:22:24.090] - Sebastian 

ja 

 

[00:22:24.100] - Pædagog 

og så laver noget som ser godt ud på åbningsdagen og så lige efter så er der bare sten over det hele... 

 

[00:22:32.450] - Sebastian 

ja 

 

[00:22:32.520] - Lærke 

mmm ja 

 

[00:22:32.590] - Pædagog 

du ved, du ved Men der skal også være den der efterspil eller den der vi laver det her. Lad os lige se. Ikke kun et 

borgermøde hvor man kommer med ønsker og de her ting og så kommer en arkitekt som får en pose penge øh 

som lige skal tage nogle billeder og vise sit arbejde og så er han videre i processen ikk  

 

[00:22:50.180] - Michael 

 lige præcis. 

 

[00:00:00.000] - Sebastian 

Så også noget der ikke kræver, måske ikke kræver lige så meget vedligeholdelse vil også være godt hvis hvis det så 

ikke kan lade sig gøre eller... 

 

[00:22:56.790] - Pædagog 

helt klart altså vi har masser træer her som har været, æbletræer, kastanjetræer som har været her i over 

halvtreds år, siden jeg var helt lille og det er sådan noget det, det går ikke i stykker det det plejer sig selv 

selvfølgelig når bladene falder så skal man lige få det væk men det der hvor det hele tiden skal være 

vedligeholdelse, det er rigtigt svært  

 

[00:23:17.840] - Pædagog 

 og når man bygger en gangbro som der er, jeg ved ikke om I har været derover? 

 



 

 

[00:23:21.280] - Pædagog 

så skal det være ud af nogle ordentlige, ordentligt træ det skal ikke, der skal ikke være søm og skruer over det hele 

fordi det ikke er blevet lavet ordentligt, så hellere lad være med at lave det så bare lad det være et grønt område 

øh uden sådan nogle gangbroer som, som ikke er lavet ordentligt. 

 

[00:23:38.430] - Sebastian 

 Der er virkelig meget vi kan bruge til en helt masse i hvert fald ved jeg... 

 

[00:23:42.840] - Pædagog 

Det håber jeg... 

 

[00:00:00.000] - Sebastian 

Øh, tusind tak for øh jeg tror det var alle de spørgsmål vi havde, var der nogen.. 

 

[00:00:00.000] - Michael 

jaa, så kan det være vi har nogle opfølgende spørgsmål? 

 

[00:00:00.000] - Sebastian 

ja, øhm jeg tænkte på om du havde nogle kommentarer selv om du synes du gerne vil have lyst til at sige noget 

som vi ikke har spurgt ind til? 

 

[00:24:00.310] - Pædagog 

nææ ikke rigtigt jeg kan ikke lige komme i tanke om noget 

 

[00:24:01.450] - Sebastian 

nej nej selvfølgelig vi har også snakket i lidt tid  

 

[00:24:06.990] - Michael 

Nu har vi jo observeret at selve hele legepladsen den er indhegnet. [ehm]Hvad betyder det for for dig?. Og har du 

hørt fra brugerne af legepladsen for eksempel forældrene hvad det betyder at pladsen er indhegnet?. 

 

[00:24:22.650] - Pædagog 

Der går rigtig manget snak om det der med indhegning. Det er jo også lidt mere brugervenligt og lidt mere 

velkomment til at komme ind. Men der er mange, der føler sig tryg [øh] ved legepladsen fordi den er indhegnet. 

 

[00:24:36.290] - Michael 

 ja.. 

 

[00:24:36.350] - Pædagog 



 

 

Jeg har 3 døre, 3 porte som når de er blevet lukket. Nu skal bevidstheden eller ens bevidsthed når man kigger over 

på de to porte og man kan se de lukkede så har man den der, okay Nu kommer der ikke folk ind selvom folk bare 

kan komme ind. Eller nu kan børnene ikke løbe ud. Det kan godt være at jeg på arbejdet har 20 børn men når de er 

lukket så føler man sig tryg. Og når de så åbner. Jeg glemmer det nogle gange og lukke den Og så kan jeg se 

pædagoen kommer løbende,  "du skal huske at lukke døren ik" men jeg kan godt forstå det fordi det er vigtigt der 

er indhegning om. Og lukke Selvfølgelig kan man gøre lidt mere. Jeg synes ikke det er fordi det er to tre meter 

berliner mur. 

 

[00:25:15.460] - Michael 

Nej nej nej  

 

[00:25:16.590] - Pædagog 

 har selvfølgelig ikke men så slemt er det heller ikke det man måske kunne tænke på var at lave noget lignende. 

hvor man så fjerner det her grønne. Så over på den anden side. Der er så mange buske man kan ikke se ind. Det 

kan jeg godt se. Det skal fjernes! hvis man kunne se det ville være rigtig smart, ikke. Hvis der er mange der bor i 

Nordvest og aldrig hørt om der flytter til fra Jylland eller et andet sted så kommer de her, nøj det er en oase, ej 

hvor hyggeligt. Jeg har ikke hørt om den. 

 

[00:25:45.160] - Sebastian 

Jeg har boet her i  to år og jeg opdagede det først nu her. Jeg bor lige rundt om hjørnet. Jeg har aldrig været her.  

 

[00:25:49.960] - Pædagog 

Der kan du se, og det er kæmpestort og det er hyggeligt. Om sommeren, er du gal. Der er ikke noget bedre end at 

grille og hygge. 

 

[00:26:02.010] - Sebastian 

Fedt, mand 

 

[00:26:02.070] - Pædagog 

Der er der mange der har stillet det spørgsmål, tryghed, der er mange. Jeg har selv tilpas meget ved det indelukket 

eller hvad hedder sådan noget.det indhegnet, selvfølgelig kan man gøre det pænere og gøre det lidt mere åbent. 

Men det betyder rigtig meget især for de institutioner med småbørn der kommer her og derfor de elsker at være 

hos os fordi det er ikke København. Det er ikke ude på en skov eller ude i en skov og der er indhegnet så vi vil gerne 

se hvor i går 

 

[00:26:31.160] - Michael 

 ja, ja, ja... 

 

[00:26:34.310] - Pædagog 

undtagen bagved *peger bag græshøjen* en gang imellem får de lov 



 

 

 

[00:26:35.280] - Sebastian 

*griner*. 

 

[00:26:37.040] - Michael 

Vi kan jo se at nu der er kommet de her ak.. ak.. aktivitets.[ehm] de her træningsudstyr [ehm] og hvor..hvordan 

blev de har... har du observeret hvordan de bliver brugt? 

 

[00:26:50.400] - Pædagog 

ja, det vi snakker om de bliver brugt i weekender af voksne de bliver ikke brugt af  børn selv om det er ens egne 

vægt så der er ikke nogen der kommer til skade hvis man bruger dem. Og så kommer der [ehm] mange forældre og 

udlændinge som også bruger den som ikke rigtigt træner. De er lidt nysgerrige omkring det er et kæmpe dilemma 

fordi der er mange der beklager sig over dem. og brokker sig over hvorfor er de her? Børnene bruger dem ikke. Så 

det er meget okay at der kommer en, igen legepladsen er så stor en ting skal også gemmes væk et andet sted. Og 

det er  derfor folk snakker om petanque hvorfor petanque, fordi jeg ved folk spiller petanque  også selv et lille 

område der er så meget plads her, at det er nemt at lave sådan en petanquebane som kræver ingenting. Så man 

skal også tænke på de lidt ældre borgere og ikke kun på børn, ikke. Og så er det et mødested for alle.  

 

[00:27:50.580] - Sebastian 

 er det det? hvordan? 

 

[00:27:51.550] - Pædagog 

 Jamen det var dem der boede her eller dem der lærte stedet at kende. De ved at de kan også noget med 

indhegning og kulturen. Men for eksempel om sommeren eller i weekenderne. Der bliver mange der brokker sig 

over at vi ikke har toiletterne åbne som vi heller ikke forstår. Vi har to WCér udenfor som vi skal lukke og de 

brokker sig over , jammen hvorfor er det ikke åbnet til WCérne altså det dér. og Jeg har prøvet at snakke , jeg har 

været til masse møder sådan noget om flere år tilbage i tidernes morgen var det fordi at de var bange for 

stiknarkomaner da jeg var barn og alkoholikerne overnattede. Jeg har set én i min barndom som var der en som 

måske kom derind klokken  fire-fem om morgenen ellers har jeg ikke set nogen siden.  Og jeg prøvede at forklare 

der er nogle børn ikke nogen børn. Rigtig mange børn de tisser jo i buskene der er også noget hygiejnisk blandt 

andet noget sådan noget kan man ikke holde noget åben og giv det en  chance. Og så ser du om der hvis du kun 

har 20 cykler der er 40 år gammelt skal vi også have et WC der fungerer. Giv det en chance hvis noget går i stykker. 

Fint nok så skal jeg nok bide i det sure æble. Men jeg ved at der ikke er ikke noget der går i stykker fordi folk passer 

på tingene her og især på cykler. Vi har nogle cykler. Nogle gange kan man også være enige. Der er nogle der 

glemmer deres egne private cykler eller løbehjul eller ligende. og folk, beboere tror det er vores. så vi bliver ved 

med, så hver gang når vi lukker, når Jamal lukker cyklerne ind, så de cykler der ikke er vores dem stiller han 

udenfor. Som de har glemt men vi har nogle cykler der har været her i et halvt år fordi folk tror det er vores,  det 

bare fordi man tager lige og folk passer på tingene. Folk passer på ligesom vi gerne vil passe på at vi holder nær. 

Eller det vi kan lide, ikke 

 



 

 

[00:29:48.850] - Michael 

De her voksne der kommer og bruger de her aktiviteter. Hvad gør det for pladsen at der er voksne der kommer og 

bruger de her? 

 

[00:29:59.680] - Pædagog 

De kan jo godt fylde meget for eksempel Så har vi de her skatere om sommeren eller bare generelt hele året rundt. 

Der er film om sådanne ting. 

 

[00:30:07.680] - Michael 

Ja... 

 

[00:30:07.830] - Pædagog 

I weekenderne kan jeg godt mærke at der er nogle forældre der bliver lidt sure jeg har også snakket med nogle af 

dem men der skal være plads til alle jo. og jeg synes de er gode til at passe på børnene. og der er også mange 

forældre der skal forstå at... det er ikke kun børnenes sted. Det er også de voksnes 

 

[00:30:25.970] - Michael 

Ja... 

 

[00:30:26.090] - Pædagog 

 for de har også en hverdag hvor de arbejder skole og uddannelse hvis de kun kommer en gang om ugen, som 

nogle gør i weekenden så kan du ikke sige jammen det er børnenes legeplads. Så der er nogle diskussioner rundt 

omkring  hvor nogle føler det er deres. 

 

[00:30:40.240] - Michael 

Ja... 

 

[00:30:40.290] - Pædagog 

 Og det er også dem der har rigtigt  svært ved at sige Jamen det er ikke dit sted det er alles sted. Hvis du en der dag 

kommer hver dag og du egentlig bare kan slappe af(3,1)Man føler lidt det bliver overtaget på en eller anden 

mærkelig måde men igen der er plads til alle men nogen der siger det min. Fordi jeg har brugt den i 10 år, ikke. 

 

[00:31:05.740] - Michael 

ja, ja...Det lyder rigtig godt. [ehm] pt har jeg ikke lige nogle opfølgende spørgsmål. Jeg ved ikke med jer?.  

 

[00:31:12.410] - Sebastian 

[ehm] bare meget kort, er der nogen,  bruger de også træningsområdet om dagen eller det mest om aftenen? 

 

[00:31:15.850] - Pædagog 



 

 

Det er mest før vores eller om morgenen har vi set nogen når vi lukker op. Og så lidt senere igen. Nok er det, den 

der bliver brugt mindst. og igen det er svært at sige jeg har været her i weekenden, jeg er her tit i weekenden. Især 

når det er varmt om søndagen der bliver alt brugt og især også trænings udstyret, ikke 

 

[00:31:38.990] - Sebastian 

 Det er mere om der bliver brugt og det bliver brugt samtidig med at der er børn også? dem midt på dagen tænker 

jeg 

 

[00:31:49.150] - Pædagog 

 Jeg er,  ikke , ... ikke specielt. 

 

[00:31:53.290] - Sebastian 

okay, nej 

 

[00:31:53.320] - Pædagog 

Men jeg synes det er godt det er der. Men det skal ikke ske på bekostning af andet hvis de snakker budgetmæssigt. 

Jeg kan godt se, jammen så kan jeg godt se at man fravælger nogle ting fordi det koster alligevel en sjat  men nu 

har vi den,  så du ved selv om så vedligeholdelse, de går i stykker hvert 5. år. Der har lige været noget der er gået i 

stykker. Det laver man på to sekunder, ik. Cyklerne. Vi har de cykler, mooncars og lignende det bruger vi 10.000 

kroner hver halve., undskyld hver andet år på, på reperation og lignende. Så de bliver brugt, men det er vigtigt for 

vores børn der kommer især når der er [uforståeligt]  samlet plus 2-300 børn, ikke. Så er det vigtigt der er cykler og 

lignende så de ikke fordi vi så  nogle der spiller fodbold, basket og der ikke er cykler. Så kan du godt mærke da der 

er flere skænderier og fordi der ikke er noget man kan foretage sig. 

 

[00:32:50.300] - Michael 

Jeg skulle lige høre ind til det her hvor der er de her plus 2-300 børn , er det på én gang eller på skift i løbet af en 

hel dag? 

 

[00:32:57.250] - Pædagog 

 Det vil skifte men det kan holde vejret over altså når vejret er okay så. Så kommer der i løbet af dagen 100 om her 

i den kolde tid kommer der måske 50 men det er forskelligt. November og december måned kommer der måske en 

to institutioner eller skoler så det bliver ikke brugt og så vores brugere som ikke er som institutionsplads. Men om 

sommeren kan der godt nogle gange er der over 200 på samme tid. 

 

[00:33:23.730] - Pædagog 

 Men det er hyggeligt, det er pisse hyggeligt. der er vandpost derude, og  forældrene kommer ind og eller lærerne 

og pædagogerne kommer ind og får gratis kaffe. Og vi har en regel, det er pædagogerne der bestemmer,  hvis 

børnene vil være her. eller må være inde i huset men om sommeren vil vi helst have de bevæger sig udenfor eller 

komme ud, for vi vil ikke være inde. Det er blevet så meget teknologi og mobil verden og computere, E-sport 

hvilket er godt til et vist punkt, men jeg er selv født og opvokset i, på gaden. Det kan man også høre på mig. Så jeg 



 

 

synes det er vigtigt man er ude og prøve nogle ting. Også på grund er der rigtig mange der overvægtige i dag, især 

børn fordi de sidder ned på deres flade røv og ikke laver noget. Og de kan ikke engang spille bordtennis. Jeg 

tænker kun "kan du ikke spille". Det er  mine fordomme, ikke.  eller  fordi jeg kan alt fordi jeg har prøvet, jeg har 

givet det en chance, vi måtte ikke være inde i huset. [øhm]Vi var aldrig indenfor selv om vinteren måtte vi ikke 

være indenfor fordi vi var så mange og vi skulle ud og lave noget så det med dårligt vejr og det regner det er 

negative mennesker eller dårlig påklædning. 

 

[00:34:39.440] - Michael 

Dengang måtte man jo gerne sende sine børn op og klatre i træer. Hvis du gør det i dag kommer du  nærmest på 

forsiden! 

 

[00:34:44.510] - Pædagog 

 ja uha så er du den dårligeste forældre og jeg ved ikke hvad... eller hvis du ikke lige krammer barnet  med det 

samme,  slap af men ja det er bare nye tider. Det skal vi også acceptere. Det har jeg også lært at acceptere, ikke... i 

de forskellige kontekster i de forskellige målgrupper jeg har arbejdet med. Jeg kan arbejde med de her institutions 

børn og skal arbejde med +18, ikke... med bandemedlemmer og bandeleder. hvor man tænker, okay det . Jeg skal 

navigere i mit arbejde men her på legepladsen, der er så meget respekt på legepladsen at folk med hunde ved at 

de ikke må være herinde de har fået deres egen lomme derovre selvom det heller ikke bliver vedligeholdt og  ja, 

men hvad sker der de spørger selvfølgelig når de har en lille hund, "Må vi gerne komme ind med snor" Så får de 

selvfølgelig lov, men folk prioriterer stedet. Og igen. De ved også godt at hvis der er noget der  går i stykker så 

tager det noget tid før det bliver lavet, så pas på tingene. 

 

[00:35:45.050] - Sebastian 

[ehm] fedt!, meget kort. Det var bare så det hele. om jeg kan bede dig skrive under eller sætte et sæt kryds ved, 

hvor der står "ja" Det er bare måden den skal sættes op på. 

 

[00:35:54.200] - Pædagog 

 Der står "ja" her, ikke? 

 

[00:35:56.050] - Sebastian 

 jo, yes så må vi lægge den op på både den ene og den anden hjemmeside. Ellers har jeg ikke mere at spørge dig 

om noget. 

 

[00:36:01.070] - Pædagog 

I siger bare til , I ringer bare hvis der er noget. 

 

[00:36:01.080] - Sebastian 

Det vil vi meget gerne gøre.  

 


