
HAVNELEGEPLADSEN 
I TAARBÆK

Taarbæk Skole´s skolegård kan med sin helt unikke 
placering direkte på havnefronten skabe forbindelse 
mellem havn, hav og skole.

Taarbæk Skole (skolebestyrelse, ledelse og legepladsudvalget) har fået udarbejdet 
nærværende forslag til at forny, udvikle og renovere Taarbæk Skoles legeplads.  

Taarbæk Skolegård er byens torv og vi ønsker at styrke rammerne for leg – 
ikke blot for skolens og byens børn, men også for havnens, skovens og stran-
dens gæster. 

Vi ønsker at skabe en Havnelegeplads i Taarbæk der kan blive et tydeligt sam-
lingspunkt i byen, en populær legeplads med en helt unik lokation - et trækplas-
ter i byen der viser at leg, hav og havn hører sammen.

Havnelegepladsen er for alle, og skal ses som en del af hele kommunens og 
lokalområdets offentlige legepladser.

FINANSIERINGSPLAN

Havnelegepladsen i Taarbæk tænkes finansieret gennem fonde og private 
donationer samt (forhåbentligt) et mindre tilskud fra Lyngby-Taarbæk Kom-
mune. Det samlede budget for projektet løber op i godt DKK 4.0 MILL. Der er 
inden tilblivelsen af denne folder modtaget tilsagn om donationer på 250.000 
DKK (en mindre del af dette beløb kan dække detailprojektering samt ansøgn-
ingsproces hos kommune hvorfor disse processer igangsættes inden fuld fi-
nansiering er på plads). 
Den endelige finansiering og myndighedsgodkendelse forventes at være på 
plads i løbet af November 2018, hvorefter produktionen af de nye legeplad-
selementer kan igangsættes. 

BUDGET

Produktion af alle nye legepladselementer*  2.243.500
Faldunderlag (støbt 650 m2 á 1650,00)*   1.072.500
Transport og montage af elementer*   150.000
Terrænarbejder mv.  (bl.a. ny rampe, låge og div. gravearb.)                        240.000
Ny beplantning (3 nye større træer samt 2 plantevægge) 60.000
Projektledelse (arkitekt) i projekteringsfase, ansøgnings-
materiale til kommune samt projektledelse i udførelsesfasen                      90.000

Total (excl. moms)                                                                  
3.856.000       
* Alle nye legeelementer og faldunderlag udføres, leveres og monteres af 
firmaet MONSTRUM ApS (priserne ovenfor er fra indhentet tilbud, aftale om 
projektering er indgået). MONSTRUM ApS er bl.a. kendt fra Tårnlegepladsen i 
København og LEGO House.
MONSTRUM ApS vil med deres solide erfaring på området varetage alle sikker-
hedsmæssige forhold omkring den nye legeplads.
Alle elementer til ny legeplads udføres i malet træ (Superwood).

TIDSPLAN

• Detailprojektering:  Igangsættes primo august 2018
• Myndighedsbehandling : September - December 2018
• Produktion af elementer : December 2018 - Marts 2019
• Klargøring af faldunderlag mv. : Primo april 2019
• Montage af nye legeplads-elementer : Ultimo april 2019
• Indvielse : 1. Maj 2019

Vil du vide mere om projektet og evt. donere?

Kontakt:

Niels Vrang (næstformand) i Taarbæk Skolebestyrelse
 niels@gubra.dk / 3152 2651

Kathrine Wanda Heilesen (formand) i Taarbæk Skolebestyrelse:
kwhei77@gmail.com / 2162 0454

Område 2 - Klatreområde: Det eksisterende klatrestativ med fisk på den skrå 
flade mod havnen bevares og udbygges inden for helt samme tema. Der tilføjes 
nye elementer som bl.a. klatrenet, line til balance-leg, stor klatrefisk og en ud-
kigspost. De nye og gamle elementer bindes sammen af mere ‘ålegræs’ magen 
til den eksisterende pælekonstruktion.

I arbejdet med at videreudvikle skolegården har det været vigtigt for skolen 
at fastholde og forstærke den tætte tilknytning til havnen og havet. 
Temaet for legepladsen er derfor ‘Havn & Hav’ og alle nye legeredskaber er 
således designet med tydelige referencer til dette tema. 

Den nye legeplads vil bl.a. tilbyde:

• Udbygget legeområde til de mindre børn i ny havneby
• Nyt område målrettet de større børn i direkte tilknytning til    
Centerets indgang (‘Centeret’ er fritidsordningen for 4.-6. klasse)
• Direkte adgang til og fra havn uden for skolens åbningstid med 
ny låge
• Udbygget klatreområde ved eksisterende fiske-stativ
• Røgeri til rygning af fisk og mulighed for at lave bålmad, til brug i 
bl.a. madkundskab og skolens naturværksted
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Overordnet disponering af den nye skolegård: 
Skolegårdens nuværende inddeling i tre primære legeområder fasthol-
des, men der byttes lidt rundt: De yngre børn får nyt område i den store 
skolegård mens den lille gård i stedet målrettes de lidt ældre børn med 
tilknytning til ‘Centeret’  (fritidsklub for 4.-6. klasserne). Klatreområdet 
nærmest havnen udbygges i samme tema som eksisterende.
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Område 3 Gård foran ‘Centeret’: Nyt område med plads 
til fysisk leg for de større børn: En panna-fodboldbane 
med tilskuerpladser, et udfordrende klatre og ‘hæng-ud’ 
stativ, 3-4 minitrampoliner, hængekøje, bordfodbold og 
basketkurv. 

Område 1 Ny havneby med gadeforløb til de mindste: De eksisterende små legehuse flyttes til den 
nye sandkasse, hvor de vil fungere som havnegadens anden side. Alle kanter omkring sandkasse, mole 
mv. udformes så de kan bruges som siddepladser.
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Område 1
Havnelegepladsen skal skabe leg for 
børn i alle aldre 
I skolegårdens varmeste og solrigeste 
område skabes en havneby for de 
mindste: en havnegade med fiskebu-
tik, røgeri (med rygeovn), udkigstårn, 
smugkro med skakbord samt en bager 
med sandkasse og et hejseværk til sand.
 
Ved molen ligger en fiskekutter til kaj, 
og yderst står skolegårdens nye var-
tegn: Et ca.5.5 meter højt fyrtårn med 
udsigtsplatform, rutsjebane og forskel-
lige former for klatreaktiviteter (den blå 
flade er faldunderlag).
Der etableres morse-funktion mellem 
udkigstårn og fyrtårnet. 

I baggrunden skimtes det udbyggede 
klatreområde.
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