
Forslag til projektet:  
Fanefjord Bypark på arealet mellem skolen og 
børnehaven.  
 
Forslag til Vision  

Fanefjord Bypark er placeret midt i byen ved siden af skolen, hallen og børnehaven og ved hjælp af 

stisystemer binder den byen og nærområderne sammen og skaber sikre skoleveje. I sammenhæng med 

ældrecenter og boligområder skaber den et enestående rekreativt lærings- og fritidsmiljø.  

Udgangspunktet er, at alle kan benytte Fanefjord Bypark - på tværs af alder og tilhørsforhold.  

Derudover er der lagt vægt på at skabe et udviklende og inspirerende miljø, - med udgangspunkt i at 

udfordre børn og voksne på alle sanser - så der er skabt optimale betingelser for ægte leg, spænding, 

fantasi og motorisk udvikling.  

Byparken er bygget op således, at den indeholder faciliteter, der kan benyttes af alle aldersgrupper;  

 

Amfiteater 

Petanquebane 

Motorisk legeplads og motionsbaner 

Skovlysningen 

Blomsterhave og oplevelsessti 

Bålhus  

Kælkebakke 

Vandhul/sø/bæk  

Hvilebænke  

Gang- og cykelstier 

Udeundervisningsrum 

Shelters 

m.v.  

Overalt hvor det er muligt tages der hensyn til handicappede, f.eks. anlægges de fleste stier i stenmel eller 

andet hårdt materiale, således at handicappede nemt kan komme rundt.  

Fanefjord Bypark er etableret af og udvikles af byens borgere. De overordnede mål for Fanefjord 

Bypark fastlægges på borgermøder og gruppemøder i styregruppen. De enkelte borger- og 

arbejdsgrupper har ansvaret for delområder i parken, dog således, at den overordnede plan er 

fastholdt. 

Vedligholdelsen af Fanefjord Bypark er organiseret i et laug.  

 

 



Læringsmæssige og motoriske udfordringer 

Skolen 

Skoler må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at børn udvikler 

erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for 

at tage stilling til at handle (Folkeskoleloven).  

Fanefjordskolen har igennem en række år udviklet udeområderne med henblik på at skabe bedre 

muligheder for leg og motorisk udfoldelse. Senest har skolen i 2006 etableret en Legepark, der med 

enkle og elevproducerede legeredskaber og materialer har skabt en ’ny’ gammel legekultur. 

Legeparkens aktiviteter er nemlig inspireret af Idrætshistorisk Værksted i Gerlev, der har fokus på 

’gamle lege’. Derudover er skolens skolegård af eleverne omdannet til en malet spille- og 

trafikbane. Elevernes medbestemmelse og medansvar er en altafgørende del af det pædagogiske 

grundlag for udeområderne og skal fortsat være det.    

Børnene på Fanefjordskolen har således i skolen og i fritiden gode muligheder for leg og aktivitet. 

Næste skridt er at udvikle områderne, således at den læringsmæssige og faglige del af skolen og 

fritiden får bedre rammer.  



Et led i denne udvikling er også en udvikling af skolens bygningsmæssige rammer, der ønskes 

åbnet op med direkte udgange fra lokaler med faglige læringsmiljø (eks. naturfagligt) og klasserum 

til udeområder.  

Udendørs undervisning 

 

...give plads til både de stille og de vilde lege, for store og

små børn, for de usikre og utrygge børn, for drenge og

piger og for korte eller længerevarende lege 

 

Mange af skolens fag har som mål at benytte udearealerne. Undervisning udenfor vil give en 

mere varieret undervisning, der også vil tilgodese de mere praksisorienterede børn, og dels 

give mulighed for, at børnene i langt højere grad end i dag kan sætte præg på uderummet.  

- Idrætsundervisningen (og vikar-rundbolden) bliver mere spændende, hvis der var en 

idrætslegeplads.  

- Sløjdundervisningen bliver mere vedkommende, hvis børnene skal producere 

fuglekasser, kasser til højbede, vindharper til brug på skolens område. 

- Natur/teknik og historie bliver mere nærværende, hvis børnene skal etablere en 

vikingeboplads med bål og udeværksted. Og mere jordnær, hvis børnene skal plante 

træer, blomster og krydderurter.  

- Hjemkundskab får en mere direkte økologisk dimension, hvis børnene bruger 

selvplantet salat og krydderurter og lader bålpladsen fungere som alternativ til det 

industrialiserede køkken. 

- Billedkunst får inspiration fra naturens lys, lugte og lyde.  

Osv. 

En undersøgelse viste allerede i 1970’erne, at der var mere mobning på skoler med store, 

asfalterede skolegårde end på skoler med spændende og varierede udearealer (Svendsen 1979). 

Samtidig ved vi, at de, der mobber, keder sig mere end gennemsnittet i skolen. Det kunne altså 

tyde på, at varierende og spændende omgivelser og undervisning understøtter positiv 

relationsdannelse mellem eleverne. Selvom Fanefjordskolen ikke pt. har noget stort problem med 

mobning, så er forebyggelsen vigtig.  



Mulighederne for at gøre de enkelte fag til udendørsfag i perioder er oplagte. Det kan selvfølgelig i 

nogle tilfælde blive nødvendigt at bryde med den timeopdelte fagstruktur for at skabe nogle mere 

sammenhængende og eksperimenterende forløb, men det vil i sidste ende - vel både for elever og 

lærere - være en kærkommen gave. Endvidere er der også den oplagte mulighed, at skolen, 

fritidsordningerne og daginstitutionerne i langt højere grad end nu kan skabe nogle 

samarbejdsrelationer, hvor en række undervisningstemaer og længere forløb kan indgå i både 

skoleregi og i aktiviteter i fritidsordningerne og daginstitutioner.  
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