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10-dages forespørgsel om legepladser i Aarhus Kommune  
 

Socialistisk Folkeparti har stillet en række spørgsmål vedr. de pædagogisk 

ledede legepladser i Aarhus Kommune.  

 

1) Hvor mange pædagogisk ledede legepladser er der i dag i Aarhus 

Kommune, hvor er de placeret, hvor mange medarbejdere har de hver 

især, og hvordan er deres respektive økonomiske rammer? 

 

Antal og placering 

Der er i alt 17 pædagogisk ledede legepladser i Aarhus Kommune. Det 

fremgår af tabellen, hvilket fritidscenter de hører til, og hvilket skoledistrikt de 

ligger i. (se kort – bilag 1): 

 

FU  

Område 

Fritidscenter Skoledistrikt Legeplads 

FU Syd Beder-Malling Malling Svendgård 

Solbjerg-Mårslet Mårslet Midgård 

Tranbjerg Tranbjerg Naturkraftcenter  

Tranbjerg 

Rosenvang-Stavtrup Rosenvang Vidtskuevej 

Holme-Rundhøj Rundhøj Byggeren 

Læssøesgade-

Frederiksbjerg 

Frederiksbjerg Skansen 

Læssøesgade-

Frederiksbjerg 

Frederiksbjerg Skolemarken 

FU Vest Harlev-Sabro Sabro Legepladsen Sabro  

Skjoldhøj-Tilst Tilst Legepladsen Tilst 

Hasle Hasle Kappelvænget 

Musvågevej Møllevang/Hasle Legepladsen  

Musvågevej 

Ellekær Ellekær Bygården/¨ 

Læringsfabrik 

FU Gellerup 

Toveshøj 

Gellerup Tovshøj Legepladsen Gellerup 

Toveshøj Tovshøj Legepladsen Tovshøj 

FU Nord Skødstrup-Skæring Skæring Lykkegården 

Lystrup-Elsted Lystrup Søndergård 

Midtbyen Samsøgade Børnenes Jord 

I alt    17 
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Medarbejdere 

Siden 2015 har FU-området været organiseret i fritidscentre (uddybes i be-

svarelsen af spørgsmål 2). Det betyder, at alle medarbejderne er ansat ved 

et fritidscenter, fremfor en bestemt matrikel. Med det afsæt organiseres og 

løses opgaverne med afsæt i den lokale kontekst og behov. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legepladserne i FU Syd 

FU Syd har hovedparten af de pædagogisk ledede legepladser – syv i alt. Her-

af ligger fire – legepladserne i hhv. Beder, Tranbjerg, Rosenvang og ved Frede-

riksbjergskolen – på separate matrikler. På de øvrige tre legepladser, er der 

andre FU-tilbud, som klub eller ungemiljø, i umiddelbar tilknytning til legeplad-

sen. 

 

Det generelle billede er, at der er allokeret medarbejderressourcer svarende til 

ca. en fuldtidsstilling pr. legeplads. I Tranbjerg har man udarbejdet en samar-

bejdsmodel mellem skole, dagtilbud og FU, der alle bidrager økonomisk til at 

finansiere en legepladskoordinator. 

 

Legepladserne i FU Vest 

I Vest ligger alle de pædagogisk ledede legepladser på samme matrikel som 

FUs øvrige tilbud i skoledistriktet. Det betyder, at man kan tilbyde fx åbne tilbud 

til alle aldersgrupper, medlemstilbud, ungdomsskoleelevtilbud i den samme 

ramme.  

 

I Vest har man ydermere valgt at arbejdet med et fælles heste-tema. Den fysi-

ske placering for ”Hest i Vest” er på legepladsen Kappelvænget. Hertil har det 

samlede FU-område allokeret ekstra midler, ligesom der er oprettet et ”kavale-

ri”, der består af ansatte fra de forskellige fritidscentre i Vest, der alle lægger tid 

ind på heste-legepladsen. 

 

Legepladserne i FU Gellerup Toveshøj 

I FU Gellerup Toveshøj er driften af de to legepladser med lig organiseringen i 

FU Vest. Det betyder, at de forskellige elementer af FUs virksomhed – lege-

pladsvirksomhed, fritidsklubvirksomhed, ungdomsklubvirksomhed og ung-

domsskoleaktiviteter indgår en samlet tilbudsvifte på fælles matrikel. Lege-

pladsvirksomhed er udviklet til at være en højt prioriteret del af det samlede 

tilbud. Der er allokeret medarbejderressourcer svarende til 1½ fuldtidsstilling pr. 

legeplads. 

 

Legepladserne i FU Nord 

I FU Nord ligger de tre pædagogiske legepladser alle på egen matrikel. Der er 

allokeret medarbejderressourcer svarende til 1-1½ fuldtidsstilling, der har op-

gaver på legepladsen. I FU Nord har man bl.a. arbejdet med at bruge legeplad-

sen som alternativt læringsrum i OCN-læringsforløb, der giver de unge papir på 

uformelle kompetencer. Her lægger bl.a. ungdomsskole og fritidscentre res-

sourcer ind. 
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Økonomiske rammer 

Med FU-forliget vedtog byrådet en ny model for budgettildeling på FU-

området, der har haft indflydelse på legepladsernes drift. Efter 1. januar 

2015 fordeles det samlede FU-budget efter antallet af børn og unge i mål-

gruppen (5.kl-17-årige) i området. Budgettet tildeles fritidscenteret, hvis leder 

har ansvaret for at sikre, at der er tilbud til målgruppen i lokaldistriktet. Lege-

pladserne har dog bibeholdt et særskilt bygningsbudget.   

 

FU-område Fritidscenter Legeplads 
Bygningsbudget i 
kr. 

Syd Beder-Malling Svendgården 180.126 

Syd Mårslet-Solbjerg Midgård 110.160 

Syd Tranbjerg-Bavnehøj Tranbjerg Naturcenter 67.235 

Syd Rosenvang-Højvang Vidtskuevej 46.568 

Syd Holme-Rundhøj Rundhøj 49.125 

Syd Læssøesg.-Fjordsg. Skolemarken  27.746 

Syd Læssøesg.-Fjordsg. Skansen 42.691 

Vest Sabro-Harlev LP Sabro 37.000 

Vest Tilst-Skjoldhøj LP Tilst  48.801 

Vest Hasle LP Kappelvænget 96.677 

Vest 
Peter Fabersvej-
Musvågevej LP Musvågevej 

Fælles med  
fritidscenteret 

Vest Ellekær LP Bispehaven 49.797 

Gellerup Gellerup-Toveshøj LP Gellerup 31.344 

Gellerup Gellerup-Toveshøj LP Toveshøj 31.344  

Nord Skæring-Skødstrup LP Skæring 54.131 

Nord Elsted-Lystrup LP Lystrup 62.485 

Nord Samsøgade LP Samsøgade 67.896 

 

2) Hvilke beslutninger er der truffet i forvaltningen eller byrådet igen-

nem de sidste 4 år, der i væsentlig grad påvirker de pædagogisk lede-

de legepladsers økonomi, placering og organisering?  

 

Byrådet har med FU-forliget (2014) og FU Planen (2016) inden for de sene-

ste fire år truffet væsentlige beslutninger, der vedrører legepladsområdet. 

Derudover har byrådet truffet beslutning om at nedlægge den pædagogisk 

ledede legeplads Børnenes Hus (2013).  

 

FU-forlig (2014) 

Forligskredsen bag FU-forliget traf med forliget flere beslutninger, der har 

direkte betydning for de pædagogisk ledede legepladsers økonomi og opga-

veløsning og organisering.  
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Vedr. økonomi blev det besluttet, at budgettet til klubber, legepladser og 

ungdomsskolen fremover skulle tildeles efter demografiske kriterier. Byg-

ningsbudgetter, samt tildeling efter sociale kriterier blev fastholdt Dette bety-

der i korte træk, at budgettet tildeles de fire FU-områder efter antallet af børn 

og unge i alderen 5.kl.-18 år (FU´s målgruppe) i området. Herefter er der en 

budgetproces i det enkelte FU-område, hvor økonomien fordeles efter de-

mografi men også forhold som udsathed, matrikler, brugerantal mv.  

 

Vedr. organisering blev det besluttet, at FU-området skulle organiseres i tre 

områder, FU-Syd, FU-Nord og FU-Vest. FU-området Gellerup-Toveshøj blev 

bevaret som det var. Derudover vurderede forligspartierne, at det var muligt 

at reducere på omfanget af ledelse på andre niveauer på FU-området. På 

den baggrund ønskede forligskredsen, at FU-chefen skulle gennemgå ledel-

sesstrukturen med henblik på at undersøge mulighederne for fælles ledelse 

af FU-tilbud. 

 

Vedr. de pædagogisk ledede legepladsers opgaveløsning anerkendte for-

ligskredsen den særlige rolle som de pædagogisk ledede legepladser har i 

mange af byens lokalsamfund, som samlingssteder på tværs af generatio-

ner. Samtidig blev det anerkendt, at de pædagogisk ledede legepladser kan 

møde børn og unge på en anden måde end kommunens øvrige tilbud, fordi 

der er et særligt rum til at hjælpe udsatte børn og unge.  

 

Desuden fandt forligskredsen, at der i lyset af folkeskolereformens fokus på 

den åbne skole skulle arbejdes med, hvordan de pædagogisk ledede lege-

pladser i højere grad kunne indgå som et element i nye måder at tænke 

undervisning på. Der skulle de pædagogisk ledede legepladser kvalitetsud-

vikles, så skolerne i højere grad kunne drage nytte af faciliteterne på de 

pædagogisk ledede legepladser.  

 

Slutteligt bad forligskredsen Børn og Unge om at analysere mulighederne for 

at flytte de legepladser, der ligger langt fra skoler. Man skulle vurdere om 

nogle af de pædagogisk ledede legepladser, der ikke havde en større by-

dækkende funktion, i højere grad kunne integreres med FU-klubberne. 

 

Reorganisering af FU-området 

Med afsæt i den opgave, som blev stillet i FU-forliget, er FU blevet reorgani-

seret med henblik på at skabe fælles ledelse af FU-tilbud. FUs enheder – 

dvs. klubber og legepladser – er pr. 1, januar 2015 organiseret i fritidscentre: 

Der ligger en klub i hvert skoledistrikt- Ét fritidscenter består typisk af en-to 

klubber samt evt. en legeplads (se bilag 2 oversigt fritidscentre). 

 

FU Plan (2016) 

I forlængelse af FU forliget vedtog byrådet i 2016 FU Planen (3. februar). 

Her fremgår det, at legepladserne –  med respekt for deres pædagogiske 

tradition og kultur – fremover skal tænkes ind i og udvikles i forhold til lokale 
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samarbejdsflader. Det vil bl.a. betyde, at dagtilbud og skolerne i højere grad 

kan få gavn af legepladsernes pædagogiske tilgang og fysiske rammer. 

 

Politisk aftale om Sølystgade 30 (2013) 

Partierne bag budget 2013-16 indgik den 7. marts 2013 en aftale om Sølyst-

gade 30. Formålet var at skabe flere dagtilbudspladser i Aarhus midtby. 

Aftalen indeholdt flere elementer, herunder at den pædagogisk ledede lege-

plads Børnenes Hus skulle sælges. Brugere af legepladsen blev henvist til 

fremover at benytte Børnenes Jord i Hjelmensgade, og der blev 3 mio. kr. til 

forbedringer af de bygningsmæssige rammer ved Børnenes Jord. Børnenes 

Hus blev nedlagt som pædagogisk ledet legeplads i 2015. 

 

 

3) Er der nogle af de pædagogisk ledede legepladser der fysisk skal 

flyttes i de kommende år? 

 

Legepladsen i Ellekær 

Bygningerne på legepladsen brændte ned i 2016. De genopbygges ikke på 

den hidtidige placering, men i stedet i tilknytning til fritids- og ungdomsklub-

ben, som samlet kommer til at indeholde fritids- og ungdomsklub, ungdoms-

skole og åbne tilbud. Det gamle legepladsareal gentænkes sammen med 

boligforeningen i en fælles tryghedsindsats 

 

 

4) Hvad er baggrunden for de pædagogisk ledede legepladsers mål-

gruppe fra 5. klasse og op?  

 

De pædagogisk ledede legepladsers målgruppe følger FUs målgruppe. Fra 

1. august 2017 vil målgruppen således være fra 4. kl-18 år; jf. byrådets be-

slutning om, at fritidstilbuddet til 4. kl. overgår fra SFO til klub.  

 

Det er dog værd at bemærke, at legepladserne er åbne for alle. Det er alene 

FUs medarbejdere, der er rettet mod målgruppen 4.kl.-18 år. 

 

 

 

 

5) Hvor vil det være mest hensigtsmæssigt at etablere nye pædagogisk 

ledede legepladser i takt med at byen og bysamfundene vokser?  

 

Det er ikke formuleret som en del af hverken FU-forlig eller FU-Planen at der 

skal etableres nye pædagogiske legepladser, så dette tema har ikke været 

drøftet.  
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6) Hvis det er muligt at svare på - hvor stor en del af byens børn og 

unge har over 500 meter til en offentligt tilgængelig legeplads?  

 
Teknik og Miljø administrerer de offentligt tilgængelige legepladser. De har 

udarbejdet et kort, der angiver legepladserne med 500 meter buffer omkring 

(bilag 3). Teknik og Miljø har dog ikke adgang til data om, hvor mange børn, 

der bor uden for disse områder, så det er ikke umiddelbart muligt at svare på 

dette spørgsmål.   

 

 

7) Det lader umiddelbart til AarhusGuiden ikke indeholder alle offentligt 

tilgængelige legepladser. Hvad er baggrunden herfor?  

 

AarhusGuiden administreres af Kultur og Borgerservice. Det vides ikke, 

hvorfor det ikke er alle offentligt tilgængelige legepladser, som er med. Imid-

lertid er AarhusGuiden under ombygning. Den forenkles, så det fremover 

kun er begivenheder, der bliver vises. Dvs. at hele området ”steder”, hvor-

under legepladser hører, forsvinder fra app´en.  

 

 

8) Hvor er der etableret legepladser tæt på skovområder?  

 
Se bilag 3 – kort over placering af offentligt tilgængelige legepladser. Der er 
ingen af de pædagogisk ledede legepladser, der ligger tæt på skov. 
 

 
 

 

Med venlig hilsen 
 
 
 

 

Bünyamin Simsek   
rådmand   

 /  
  Jan Præstholm 
  direktør 

 


