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INSPIRATION

KONCEPT

GRUNDELEMENTER

Inspiration til konceptets tema, 
form og farver har udspring i 
lokalområdets natur og dyreliv. 
Biodiversiteten i vådområdet og 
det rige dyreliv var kilde til idéer om 
udformning af legeredskaberne og 
opbygningen af historiefortællingen 
igennem naturlegepladsen.

Konceptet tager udgangspunkt 
i isfuglen som hovedelement, 
omringet af vådområdets insekt 
og planteliv som bikarakterer.

1. ISFUGLEN 2. ÆG 3. DUNHAMMER   
TÅRN

4. SVÆVEBANE 5. SIV FORHIND-
RINGSBANE

ISFUGLENS
NATURLEGEPLADS
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Konceptet til Hyldager Bakkers nye natur-
legeplads er udviklet til at afspejle 
den smukke   og  rige natur i området.  
Legepladsen er designet med udgangs-
punkt i visionenen om at Hyldager Bakker 
skal blive et område, der året rundt 
tilbyder en god og varieret naturoplevelse.

Hovedelementet er den underskønne 
isfugl, som står og hviler på et gren, som 
den også bruger som udsigtspost. Herfra 
kan fuglen betragte den fl otte natur 

omkring og holde øje med når der 
kommer småfi sk eller vandinsekter 
som kan blive til næste måltid.

Fuglen kan også holde øje med 
sine æg, som ligger i reden på den 
anden side af en skov af dunhamre 
og siv spækket med små insekter.

Naturlegepladsen består af 5 
grundelementer, som sammen 
danner én stor forhindringsbane.
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LEGEVÆRDI

NATURLIGE FARVER

Farvepaletten er defi neret i smukke, 
naturlige farver, som afspejler naturen 
ved åen og gør, at legepladsen bliver 
fl ot integreret i området.

Naturlegepladsen byder på mange 
forskellige legeredskaber, som kan bruges 
på forskellige måder. Vores legepladser 
fungerer som scener, der udfordrer børn 
til at bruge deres fantasi og byder ind til 
åben leg, hvor det er børnene selv, der 
udformer fortællingen på stedet.

Der er rig mulighed for at udfordre sig 
motorisk på legepladsen, hvor man 
både kan løbe, kravle, klatre og rutsje. 
Socialt, kan børnene øve sig på at dele, 
interagere med hinanden på kryds og 
tværs og udforske sammen. DUNHAMMERTÅRN 4,5 m høj

GULDSMED SVÆVEBANE  25 m lang

DUNHAMMER 5,5 m høj

ÆG MED RUTSJESTÆNGER 3,2 m høj
ISFUGL 6,2 m høj
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Malerier giver en ekstra dimension til lege-
pladsen. Både i forhold til at underbygge 
universet, men også i forhold til at skabe 
fl ere overraskelser og opfordre børnene til 
at undersøge og opdage alle legepladsens 
hjørner og kroge. 

Designet med træ og luft imellem 
træbrædderne bidrager med et 
smukt lysspil.

ISFUGLEN
Isfuglen fungerer som et stort klatretårn
med udkigspost og en stor rutsjebane. 
Du kan klatre op igennem den buede 
grens indre eller du kan tage den mere 
udfordrende vej op ad klatregrebene og 
ind igennem isfuglens ene vinge. Mærk 
suset i maven når du tager den 3 meter 
store rutsjebane.

Indeni isfuglen kan børnene gå 
på opdagelse og lære lidt om 
biodiversitetens mange insekter og planter 
ved å miljøet. På indersiden af strukturen 
er der nemlig malet fl otte og informative 
billeder om naturen fra området.

KLATREGREB  
Kravl op af den buede gren og ind 
igennem isfuglens vinge

VINGE INDGANG
Gå på opdagelse i isfuglens indre, hvor 
du kan opleve historiefortælling om 
biodiversiteten

KIGHULLER 
Se ud igennem isfuglen og 
få øje på mor og far

RUTSJEBANE 3M
Mærk suset i maven når du tager 
den store rutsjebane ud gennem 
sidegrenen

TRAPPESTIGE
Klatre op i grenens indre og 
videre op igennem isfuglen eller 
sus ud af rutsjebanen
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FORHINDRINGSBANE

OM MONSTRUM REFERENCER

EDDERFUGLEN, TAARBÆK SKOLE SÆLERNE, HESTEHOVED STRAND, NAKSKOV

Hele naturlegepladsen er designet som 
én stor forhindringsbane, som består af 
en masse siv og dunhammer stammer, 
der forbindes af reb, kolbøttestænger, og 
balancebomme. Der er dannet et forløb 
igennem hele legepladsen, men børnene 
kan selvfølgelig danne deres egen rute 
rundt på legepladsen.

Børnene bliver ledt på en opdagelses-
rejse igennem legepladsen og kan gå på 
opdag-else i de forskellige dyr og insekter, 
der gemmer sig langs åen.

Hos MONSTRUM skaber vi tematiske lege-
pladser, der fascinerer og inspirerer både 
voksne og børn. Alle vores legeredskaber 
er håndlavede af træ på vores værksted i 
Brøndby. Vores dygtige håndværkere og 
designere arbejder tæt sammen gennem 
hele processen, for at sikre at vores 
legepladser og legeredskaber bliver sjove, 
sikre og unikke.

Med baggrund i billedkunst og design laver 
vi legeredskaber, der ikke kun kan klatres 
på, rutsjes ned ad eller gynges i, men som 
kan sætte gang i legen ved at være et rum, 
hvor der er god plads til fantasien.

MONSTRUM tror på, at gode legepladser 
afspejler verden. Børn skal have lov til at 
opleve fare og mærke det sus i maven, som 
hører med, når man tager en chance og 
heldigvis lander godt på benene igen. Men 
den motoriske udfordring skal selvfølgelig 
foregå i sikre rammer.

Hvorfor lege på et klatrestativ, hvis man kan 
lege i en måneraket, en ubåd, et kæmpe 
sneglehus, et klovnehoved eller en trojansk 
hest?


