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på legepladsen
Den grønne energi er for alvor rykket ind på skoleskemaet. Et nordsjællandsk firma 
med en Miljøpris-nominering på CV’et bidrager på en særlig måde.  I en række danske 
folkeskoler leger eleverne nemlig på energilegeplads i frikvarteret, og den nye læring 
følger med ind i undervisningslokalet bagefter.

PÅ DISTRIKTSSKOLEN I TØNDER 
er gynger og rutsjebaner ikke det eneste, 
eleverne kan muntre sig med i frikvartererne. 
Virksomheden Vindby ApS, der har speciali-
seret sig i at udvikle særlige energilegeplad-

ser til landets folkeskoler, har opstillet en 
række redskaber, som skal lære folkeskole-
eleverne om en klimavenlig energiproduktion 
på en ny og innovativ måde. Elever og andre 
interesserede har mulighed for at prøve kræf-

ter med en energicykel, to energihåndtag og 
et energihjul. På den måde bliver elevernes 
dagligdag i skolen kombineret med en grøn-
nere energiproduktion.
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God energi
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Af Kasper Elton Jensen

Opladning i frikvarteret
Energicyklen er ligesom de andre redskaber 
på energilegepladsen tilknyttet LED-pærer, 
der lyser, alt efter hvor meget energi der 
bliver produceret. LED-lyset motiverer bru-
geren til at træde hårdere i pedalerne for at 
producere mere energi.

– Energicyklen giver eleverne en fornem-
melse af, hvor meget energi de kan skabe 
med den rå ”rugbrødsmotor”. Samtidig får de 
mulighed for leg, læring og bevægelse, siger 
Ole Jönsson, adm. direktør i Vindby ApS, der 
står bag konceptet om energilegepladsen.

Et andet sted i skolegården er der opsat 
to energihåndtag. De skal få eleverne til 
at arbejde sammen om at få lys i en stor 
LED-pære, der er monteret på væggen.  Ole 

Jönsson fortæller, at eleverne også kan bruge 
energihåndtagene til at konkurrere om, hvem 
der producerer mest energi. Det får eleverne 
til at bruge endnu flere kræfter - forklædt 
som en leg.

Det sidste energiredskab, der er monte-
ret i skolegården på Distriktsskolen, er et 
energihjul. Energihjulet er bygget som en 
slags trædemølle – ligesom vi kender det fra 
”Hurlumhejhuset” i Tivoli.

– Energihjulet er et meget populært lege-
redskab. Eleverne oplader deres mobiltelefo-

ner, samtidig med at der skabes lys omkring 
tromlen. Her har vi skabt et legeredskab, så 
eleverne oplever, at motion kan være sjovt, 
samtidig med at de lærer, forklarer Ole Jöns-
son.

Nomineret til pris
Energilegepladsen er en simpel, men effek-
tiv, måde at aktivere eleverne på i frikvar-
teret. Når frikvarteret så slutter, arbejder 
eleverne videre med deres resultater fra 
energilegepladsen som en del af undervisnin-
gen. Alle energiredskaberne er nemlig koblet 
op til en energipult, der indsamler data fra 
elevernes aktiviteter på energilegepladsen. 
Tallene kan trækkes ud på et USB-stik, så 
eleverne aktivt kan anvende deres energire-
sultater i undervisningen.

– Det er vores målsætning, at Energilegs 
produkter og løsninger skaber forståelse for, 
hvordan energi bliver skabt og brugt hos alle, 
som møder vores løsninger i hverdagen. Som 
voksne vil de være mere bevidste omkring 
energi og jordens tilgængelige ressourcer, 
siger Ole Jönsson.

Når redskaberne ikke bruges til undervis-
ning, kan de bruges som simple legeredska-
ber. På den måde får legeredskaberne flere 
funktioner til gavn for miljøet.

Vindby ApS’ innovative tænkning og suc-
ces med energilegepladserne rundt omkring 
i Danmark er ikke gået ubemærket hen i 
lokalområdet. Energilegepladsen A/S blev i 
december sidste år nomineret til Helsingør 
Kommunes Miljøpris 2015. 

Du kan læse mere på energilegeplads.dk. 
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