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9000	  Aalborg	  
	  

Kære	  børn	  i	  alle	  aldre	  
	  
Mit	  navn	  er	  Birger	  "Legegod"	  Mortensen,	  og	  jeg	  har	  brug	  for	  jeres	  hjælp!	  
	  
Jeg	  har	  sammen	  med	  en	  god	  ven	  startet	  legepladsvirksomheden	  Legeklodsen.	  Gennem	  de	  sidste	  5	  
år	  har	  vi	  bygget	  forskellige	  legepladser	  rundt	  omkring	  i	  Danmark.	  Men	  den	  seneste	  tid	  er	  der	  
kommet	  flere	  konkurrenter,	  så	  det	  er	  vigtigt,	  at	  vores	  firma	  laver	  de	  allerbedste	  legepladser,	  hvis	  vi	  
vil	  overleve	  på	  markedet.	  Derfor	  har	  vi	  brug	  for	  hjælp	  fra	  dem,	  der	  kender	  legepladser	  allerbedst.	  
Nemlig	  børnene!	  	  
	  
Lav	  sammen	  med	  din	  klasse	  den	  perfekte	  legeplads	  og	  hjælp	  os,	  så	  vi	  kan	  få	  en	  masse	  nye	  ideer	  til	  
sjove	  klatretårne,	  vilde	  rutsjebaner,	  mærkelige	  gynger,	  svære	  labyrinter,	  farverige	  klatrevægge,	  
farlige	  forhindringsbaner,	  fantastiske	  boldbaner	  og	  meget	  mere…	  	  
	  
Vi	  har	  nogle	  krav	  til	  det	  stykke	  arbejde,	  I	  skal	  lave,	  og	  det	  er	  for	  at	  bliver	  lettere	  for	  os	  at	  finde	  frem	  
til	  den	  helt	  rigtige	  legeplads:	  
	  

• Legepladsen	  skal	  være	  inspirerende	  og	  flot,	  et	  sted	  hvor	  man	  kan	  lege,	  spille	  
spil,	  klatre,	  gynge,	  sjippe,	  kaste,	  boltre	  sig,	  være	  vild,	  slappe	  af	  og	  måske	  
endda	  lære	  noget	  fagligt.	  	  

• Der	  skal	  følge	  arbejdstegninger	  og	  en	  grundplansskitse	  med	  jeres	  legeplads.	  	  	  
• Desuden	  skal	  legepladsen	  bygges	  i	  størrelsesforholdet	  1:30	  eller	  1:15.	  	  
• Legepladsen	  må	  ikke	  være	  større	  end	  30x40	  meter,	  da	  der	  så	  ikke	  er	  nok	  

steder,	  den	  kan	  bygges.	  Den	  må	  gerne	  være	  mindre.	  	  
• Der	  er	  ingen	  krav	  til	  materialevalget,	  men	  vores	  virksomhed	  ser	  gerne,	  at	  I	  

tænker	  bæredygtigt,	  da	  mange	  kunder	  efterspørger	  denne	  mulighed.	  
	  
Vi	  håber,	  at	  I	  vil	  kaste	  jer	  over	  denne	  opgave	  og	  løse	  den	  på	  den	  bedste	  og	  mest	  kreative	  måde,	  I	  
kan.	  Husk	  -‐	  kun	  fantasien	  sætter	  grænser	  for	  kreativiteten.	  Vi	  bliver	  rigtig	  glade,	  hvis	  I	  udstiller	  det	  
færdige	  resultat	  på	  jeres	  skole,	  så	  de	  andre	  børn	  kan	  se	  det	  og	  måske	  sige	  deres	  mening	  om	  jeres	  
ideer.	  
	  
På	  forhånd	  tak	  og	  vi	  glæder	  os	  til	  at	  høre	  fra	  jer!	  
	  
	  
Venlig	  hilsen,	  
	  
Birger	  "Legegod"	  Mortensen	  	  
Direktøren	  for	  Legeklodsen	  A/S	  


