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Hvad er Legeteket? 

* Ordet er sammensat af leg og bibliotek og fører naturligt tanken hen  

    på udlån af legetøj. 
 

* Legeteket tilbyder udlån af pædagogiske materialer og vejledning i 

   brugen af disse. 
 

* Legeteket er bl.a. et tilbud til børn med særlige behov for støtte og 

   vejledning. 
 

* Det kan være fysiske og/eller psykiske udfordringer, som man kan 

    arbejde med gennem specielle pædagogiske materialer.  
 

* Behovet kan også være at lege med legetøj, der er inspirerende og 

   anderledes, og ikke ligner det, barnet har på hylderne derhjemme. 



 3 

 
 

Legetekets opgave er: 

* at støtte fagfolk, der arbejder med børn med særlige udfordringer 

* at finde materiale som udvikler og stimulerer barnet 

* at være et tilbud til forældre med børn, som har brug for stimulering 

 gennem leg 
 
Fagfolk, forældre og børn  er altid velkomne i åbningstiden. 
Tag gerne madpakker med. Vi byder på kaffe og te. 
 
 
 

Legeteket har f.eks.: 

* Sprogmateriale, bl.a. sprogposer, eventyrkufferter og rimspil. 

* Materiale, der udvikler de sociale kompetencer, bl.a. venskabskassen, 

 bøger, puslespil og samtale kort.  

* Spil, hvor børnene skal samarbejde.  

* Bøger, som omhandler forskellige følelser.  

* Materiale, som styrker børnene fin- og grovmotorisk, bl.a. Løbecykel 

 balancebræt, faldskærme, puslespil, fiskespil og forskellige brætspil. 

Kommunens store cykelbane. 

* Kædedyne, kugledyne og  kuglepuder, som går ind og styrker barnets 

muskulatur omkring lænd og mave. Har barnet f.eks. en urolighed i 

kroppen, forplanter uroligheden sig i dynen/puden og skaber mere ro i 

barnets krop. Kugle sækkestol. 

* Tidsure og timeglas, som kan hjælpe barnet til bedre at kunne klare 

skift i hverdagen.  

* Høreværn for børn, som er ekstra lyd-følsomme. Dimse ting.  

* Kamera og diktafon. Fagbøger: F.eks. ”Yoga for børn”, ”Mindfulness”,  

”Børn og seksualitet”, og ”Tegn til tale”. B 

 

    Brug kommunens store cykelbane hos os. Bestil tid og vi sætter          

banen op. 

 

Dette er kun et lille udsnit af alt det som legeteket kan tilbyde. 
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Anette Thomsen Grethe Lausten 
Tlf.: 3046 5931 Tlf.: 2637 7829 

 
 
 

 
Legeteket 
Albertsvænge 3 
2620 Albertslund 
E-mail: Legeteket@albertslund.dk 

 
Åbningstid: 
Tirsdag fra 8.30 til 13.00 
Onsdag fra 8.30 til 13.00 

. 
Har du brug for at komme udenfor åbningstiden, 
kan man kontakte os på ovenstående telefonnumre. 

 
Du er altid velkommen til at ringe i åbningstiden. 
Hvis du ringer på forhånd, kan vi lægge noget 
materiale til siden, så det ligger klar, når du kommer. 
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