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Liv-leg-lær 

 
 

Formål 

Projektets formål er med et sundhedsfremmende perspektiv at skabe liv, leg og læring på Idræts- og 
læringsanlægget på Degnevej i Esbjerg i et samspil mellem pædagoguddannelsen og lokalområdet. 
 

Målgruppe 

Studerende ved pædagoguddannelsen i Esbjerg. I lokalområdet er der en række potentielle 
samarbejdspartnere, der vil blive inddraget i projektet. Potentielle samarbejdspartnere i området er: 
Daginstitutioner, skoler, specialinstitutioner, fritids- og ungdomsklubber, gymnasium, 
boligforeninger, Bydelsprojekt 3i1, Esbjerg Kommune, foreninger, SSP-konsulent mm. 
 
Beskrivelse af projektet 

Projektet er udsprunget af, at UC SYD sammen med Esbjerg Kommune har finansieret og etableret 
et Idræts- og læringsanlæg til brug for UC SYD`s uddannelser og lokalområdet. Anlægget er taget i 
brug medio oktober 2016.  
Situationen er den, at der nu forefindes et flot og dyrt idræts- og læringsanlæg, som rummer mange 
muligheder for uddannelser og for lokale aktører set i et sundhedsfremmende og læringsmæssigt 
perspektiv. Det kan observeres, at der er meget begrænset liv og aktivitet på området.  
 
Visionen for anlægget er, jf. den oprindelige projektbeskrivelse:  
 
 ”Det nye anlæg skal dække UC SYDs behov for 
 læringsfaciliteter til udendørs undervisning og videnudvikling. 
 Desuden skal Syddansk Universitets behov for samme søges 
 imødekommet.  
 Anlægget skal udformes, så det ligeledes kan anvendes af områdets øvrige  
 beboere uden for undervisningstiden hos UC SYD og SDU.” 
 
Set i lyset af den oprindelige vision og den konkrete situation tager indeværende 
sundhedsfremmende projekt afsæt i at give liv til samt skabe leg og læring på området med 
inddragelse af studerende ved pædagoguddannelsen i et samspil med interessenter i området. 
 
Projektet tager afsæt i forskningsspørgsmålet: Hvordan kan et nyetableret idræts- og læringsanlæg 
beliggende mellem en professionshøjskole og et boligsocialt område anvendes til at skabe liv, leg 
og læring i et sundhedsfremmende perspektiv for såvel studerende som borgere i området? 
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Metode/fremgangsmåde 

Under udarbejdelse. 
 
 
Projektets resultater 

Forventes færdige foråret 2018. 
 
 
Projektansvarlig 

Lektor og projektansvarlig: Jette Lindgaard, jeli@ucsyd.dk  
Lektor og projektansvarlig: Bent Vigsø, bavi@ucsyd.dk  
 

Dokumentation/formidlingsform 

Artikeludgivelse. 

 

Start- og sluttidspunkt 

Projektet påbegyndes februar 2017 og forventes afsluttet april 2018. 
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