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Eventyrlige legefællesskaber                                                                                   

– inspiration fra H.C. Andersen til alverdens børnehaver 

Invitation til eventyrligt samskabelsesforløb for pædagoger i børnehaver 
 

 Er du også optaget af at skabe magiske mulighedsrum i hverdagslivet sammen med børnene?  

 

 Arbejder du også for, at legen og børnenes perspektiver er grundlæggende i jeres pædagogi-

ske læringsmiljø?  

 

 Ønsker du at understøtte og skabe eventyrlige legefællesskaber med gode deltagelsesmulig-

heder for alle børn? 

 

 Vil du gerne videreudvikle din egen legedeltagelse og skabe magiske mødeøjeblikke med og 

mellem børnene?   

 

 Vil du med på en eventyrlig ’rejse’ sammen med nogle af jeres børn og os og derigennem bi-

drage til udvikling af en HCA-inspireret pædagogisk tilgang og inspirationsmateriale til brug i 

børnehaver i både Danmark og Kina og måske andre lande? 

Så er det måske noget for dig at være med i vores samskabelsesforløb i projektet ”Eventyrlige le-

gefællesskaber – inspiration fra H.C. Andersen til alverdens børnehaver”. Vi har nemlig fået midler 

fra H.C. Andersen fonden til det første år i dette projekt, hvor vi har brug for 20 engagerede pæda-

goger til at deltage i 3 legeworkshops á 4 timer og afprøve, udforske, undersøge og videreudvikle 

inspirationsmaterialet i eget dagtilbud imellem disse workshops.  

Beskrivelse af samskabelsesforløbet:  

 Som deltager i forløbet får du en masse inspiration i forhold til jeres eventyrlige legeprak-

sis, udvikling af inspirerende lege- og læringsmiljøer, samskabelse med børn mm. Du får 

både første udgave af inspirationsmaterialet til at afprøve og bruge i egen praksis samt den 

færdige bog/inspirationskatalog, når projektet afsluttes i 2022. 

 3 eventyrlige legeworkshops på H.C. Andersen Gården, Klintevej 47, Nørreby, 5400 Bo-

gense: 

 14. november 2021 kl. 10 – 14  

 16. januar 2022 kl. 10 - 14  

 12. marts 2022 kl. 10 – 14 
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 Imellem disse legeworkshops vælger du prøvehandlinger i egen praksis. Der medbringes 

fotos og videoklip til næste legeworkshop som afsæt for refleksioner og videreudvikling. 

Der vil være brug for forældreunderskrifter med accept af, at fotos og videoer må bruges til 

formidling i projektet!  

 

 Undervisere og facilitatorer i forløbet:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deltagerne giver feedback løbende og afslutningsvist ultimo marts 2022.   

Vi håber, at du har lyst til at være med i samskabelsesforløbet og gå på eventyr sammen med os, 

H.C. Andersen og jeres børn!? 

Hvis ja, så send en mail til Gitte Bork, email: mail@lege-og-relationspraksis.dk inden d. 31. august 

2021 med dine kontaktinfo og gerne med dine gode grunde til at ville være med i projektet! Så 

vælger vi 20 deltagere og giver alle besked senest d. 15. september.  

Kontakt Gitte Bork, tlf. 60883658 eller ovenstående mail, hvis du har spørgsmål og gerne vil mere 

om projektet! 

Mange eventyrlige hilsner fra 

 

 

 

 

 

 

v/Benedicte Riis  
Tlf. 50206686 

E-mail: tanteandantegogo@hotmail.com 
www.teachandlearnwithhca.com 

 

Tlf.: 25301090 

E-mail: info@learnforlife.dk   
www.learnforlife.dk 
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