
 

 

Udviklingsplan for legedatabasen.dk 2021-2025 

Introduktion 
Dette dokument beskriver den kommende retning for legedatabasen.dk (herefter blot kal-
det legedatabasen). Der er ikke tale om en radikal ændring, men nærmere et nyt fokus 
ovenpå det gamle.  
 
Fokus for legedatabasen i sin nuværende form er inspiration. Målet for den nuværende ite-
ration af legedatabasen har været at det er nemt for brugerne at browse rundt i de bedste 
lege og lade sig inspirere. Den nye vision, som beskrives i dette dokument, er en vision hvor 
den umiddelbare inspiration stadig er det vigtigste, men hvor den følges op på af mulighed 
for mere læring om leg og hvor formålet for legedatabasen åbner op for at dække andre 
vinkler på leg end deling af regelstyrede gruppelege. 
 
Åbningen af formål og indhold skal ikke ses som et ønske om at gå væk fra legedatabasens 
nuværende kvaliteter, men som en drøm om at legedatabasen også kan rumme de andre 
typer leg, der findes i FDF, og et mål om at legedatabasens udbredelse og den nuværende 
funktionalitet fortsat kan tiltrække brugere til legedatabasen, og at de brugere ligeledes vil 
få kendskab til de nye typer indhold som legedatabasen kan understøtte. 
 
Vi har de seneste år oplevet særlig interesse for legedatabasen fra målgrupper udenfor 
FDF. Derfor ønsker legeudvalget at legedatabasen i højere grad kan understøtte kommuni-
kation til eksterne målgrupper udenfor FDF. Ikke mindst for at legedatabasen også kan 
bruges ifbm arbejdet med forbundets nye strategi, men i lige så høj grad fordi legedataba-
sen er sat i verden for at inspirere så mange som muligt til leg. I denne udviklingsplan er 
der derfor to afsnit der understøtter denne type ændringer. Først og fremmest en målgrup-
pebeskrivelse, som ønsker at præcisere hvordan legedatabasen forholder sig til brugere 
udenfor FDF, og forpligter legedatabasen til at understøtte disse brugere. Sekundært en 
præcisering af hvordan legedatabasen kan indgå samarbejde med eksterne samarbejds-
partnere, hvor det eksterne samarbejde sidestilles med det eksterne samarbejde som alle-
rede er beskrevet i legeudvalgets kommisorie. Det er målet at denne type samarbejde kan 
bidrage til at øge kendskabet til legedatabasen som Danmarks bedste inspirationsmateriale 
til legepraktikerne. 
 
For at sikre arbejdsgruppen ro til at arbejde med legedatabasen sætter udviklingsplanen 
også klare rammer for udvikling og drift af legedatabasen som IT-system. Derfor beskrives 
en række visuelle rammer for arbejdsgruppens arbejde med legedatabasens visuelle udtryk, 
samt en IT-forpligtelser, der skal specificere ansvaret for drift og udvikling af legedataba-
sen som IT-system.  
 
Til sidst i udviklingsplanen beskrives kort hvordan vi ønsker at arbejdsgruppen skal arbejde 
videre med legedatabasen. Arbejdsgruppen vil herefter lave konkrete aftaler ud fra eksiste-
rende værktøjer til projektstyring i FDFs Arena. 

Legedatabasens formål 



 

 

Legedatabasen har til formål at inspirere så mange som muligt til at igangsætte leg for og 
med børn, unge og voksnes. Vi ønsker at legedatabasen skal være en uudtømmelig kilde til 
legeinspiration for alle der gerne vil igangsætte leg med børn, unge og voksne. 
 
Dette gøres igennem inspirationsmateriale der både fokuserer på fri leg, rammesat leg og 
regelstyret leg. 

Ændringer i indhold på legedatabasen 
Dette afsnit beskriver de grundlæggende ændringer i indholdet på legedatabasen. 

Legedatabasen som mere end en samling af regelstyrede lege 
I FDF har vi et mangfoldigt legesyn. Vi bruger legen i utroligt mange situationer og på vidt 
forskellige måder. Vi laver løb, klæder os ud, bygger med rafter, klatrer i træer, og ikke 
mindst leger regelstyrede gruppelege. Ud fra positionspapiret om leg skrevet af FDFs ho-
vedbestyrelse kan man udlede tre former for leg i FDF: 
 

• Den frie leg – Hvor vi i siestaen på sommerlejren sender børnene alene ud på opda-
gelse i skoven 

• Den rammesatte leg – Hvor vi tager på temalejr og klæder os ud, eller vi fylder 
vandballoner og holder en vild vandkamp. 

• Den regelstyrede leg – Hvor vi har nogle klare regler som fx i de klassiske børnelege 
ståtrold og bankebøf. 

 
På legedatabasen er der aktuelt kun regelstyrede lege. Det er ikke en dårlig ting, netop 
fordi Legedatabasen har en tradition for at være det ældste og bedste sted til disse regels-
tyrede lege. Men selv en samling af regelstyrede lege trænger indimellem til at blive luget 
ud i og blive opdateret. Derudover ønsker vi at kigge på om de andre former for leg også 
kan understøttes af legedatabasen.dk. 

Målgrupperne for ændringerne 
Legedatabasen henvender sig til den praktiker, der ønsker at igangsætte en leg. Dette er en 
kæmpe stor målgruppe, og derfor adskiller vi dem i to ligestillede målgrupper:  

• FDF Lederen 
• Eksterne brugere (Pædagoger, Lærer, Legefacilitatorer, Eventfolk, mm.) 

 
Umiddelbart kan disse to brugergrupper godt virke modsatrettede. Det er dog vores anta-
gelse, at vi kun har så mange eksterne brugere fordi deres behov er det samme som vores 
lederes behov; nemlig det at de også har behov for gode lege i høj kvalitet. 
 
Legedatabasen skal fortsat udvikles til begge brugergrupper. For de interne brugere handler 
det i høj grad om at understøtte legedatabasen som et værktøj, både som værktøj til at 
finde lege til aktiviteter og klassemøder (det den er optimeret til nu), men også til dygtiggø-
relse indenfor leg, og til at understøtte viden om andet end den regelstyrede gruppeleg. For 
de eksterne brugere handler det om at tilpasse indholdet på legedatabasen så FDF er en 
tydeligere afsender, samt at lave tiltag der kan kanalisere flere besøgende. 
Legedatabasen kan rumme begge målgrupper, men i tilfælde af et behov for at prioritere, 
er det det de interne brugere der vægter højest. Både fordi det er ledere i FDF som  



 

 

legedatabasen er skabt til at servicere, men også fordi det er legeudvalgets antagelse at 
den eksterne målgruppe kun er der fordi de har samme grundlæggende behov som de in-
terne brugere.  

Brugerne fra FDF: De interne brugere 
Legedatabasen er opbygget som værktøj til at finde inspiration og lede efter nye lege. Dette 
virker godt i mange situationer. Dog mener vi at mange erfarne brugere sagtens kunne 
bruge nogle mere avancerede værktøjer som man ikke nødvendigvis ser eller bruger første 
gang man besøger legedatabasen, men som gør at legedatabasen bliver ved med at være 
relevant for dygtiggørelse og inspirationssøgning indenfor leg. Dette kunne fx være mere 
avancerede søgefunktioner, nye kategoriseringsmekanismer og nye typer indhold i selve le-
gene. 
 
Desuden understøtter legedatabasen pt kun enkelte lege, men peger ikke videre i forhold 
til ressourcer til uddannelse, og legeudvikling. Vi ønsker derfor at samle viden om legeud-
vikling og legeudviklingsværktøjer på en underside til legedatabasen.dk for at gøre disse 
mere tilgængelige. 

De eksterne brugere 
De eksterne brugere på legedatabasen kommer typisk direkte fra Google og dette er måske 
deres første møde med FDF. Derfor ønsker vi at FDF skal være en tydeligere afsender, også 
i indholdet af legedatabasen. Der skal arbejdes med at legedatabasen bliver et mere effek-
tivt værktøj til at udbrede kendskabet til FDF. Derfor er det fortsat et mål at kvaliteten af 
legene er høj. Der skal være flere lege, der tydeligt viser hvad  FDF er; en ståstedleg, en 
formålsleg, en kristendomsleg, etc. 
 
Det er et mål i sig selv at arbejde med hvordan man mest hensigtsmæssigt kan kanalisere 
besøgende fra Google og derigennem øge antallet af eksternt besøgende. Både ved at til-
passe selve indholdet på legesiderne samt ved at lave specifikt indhold til eksterne besø-
gende som fx særskilte landingssider som fx en underside med julelege til familier, eller en 
med lege til skoler.  

Eksternt samarbejde 
Arbejdsgruppen skal desuden arbejde med hvordan kendskab til legedatabasen kan udbre-
des til målgrupper udenfor FDF, og derigennem udbreder kendskabet til legen i FDF. Dette 
gøres blandt andet igennem samarbejde med eksterne partnere. Dette kunne for eksempel 
være sparring med andre, der udvikler legedatabaser, samarbejde om legeudvikling, at ar-
bejdsgruppen laver legende indhold til virksomheder mod reklame på deres produkter, lån 
og udlån af lege, osv. 
Disse projekter kan indebære samarbejde med virksomheder, andre organisationer eller 
lign. Disse projekter betragtes på lige fod med legeudvalgets øvrige projekter af samme ka-
rakter, og derfor følger de samme procedure for godkendelse som beskrevet for øvrige pro-
jekter i legeudvalgets kommisorie. Det er altså legeudvalgets opgave, på arbejdsgruppens 
vegne, i samråd med ledelsen, at vurdere, hvornår initiativer skal godkendes i HB. Hoved-
reglen er at strategiske eksterne samarbejder som udgangspunkt godkendes af HB. 
 
Arbejdsgruppen kan indlede processen med at finde og indlede dialog med eventuelle sam-
arbejdspartnere. 



 

 

Legedatabasens visuelle udtryk 
Vi ønsker at arbejdsgruppen, som med alt andet, har klare rammer i forbindelse med æn-
dringer af legedatabasens visuelle udtryk.  
Det er ønsket at legedatabasen altid bruger samme grundlæggende visuelle sprog som re-
sten af FDF, men samtidig kan have noget råderum til at lege med udtryk og form. 
 

• FDF er klar afsender på alt indhold på legedatabasen. 
• Legedatabasen er baseret på FDF’s officielle designguideline, men har et unikt ud-

tryk der adskiller sig fra fdf.dk 
• Legedatabasens visuelle fremtoning udstråler leg og kan kobles til den grafiske re-

præsentation af leg som ambitionselement. De visuelle rammer understøtter for-
skellige brugere igennem en tilpasset brugergrænseflade. 

Opdatering af funktionalitet på legedatabasen 
For at kunne lave de ønskede ændringer i den ønskede kvalitet indebærer udviklingen af le-
gedatabasen også et blik på kodebasen. Funkltionalitet og indhold går hånd i hånd, og lege-
databasens høje kvalitet hænger sammen med at præsentationen af legene er tilpasset 
indholdet. Funktionalitet og indhold er så tæt forbundet, at de bør varetages ligeværdet i 
samme arbejdsgruppe, og dermed er arbejdet omkring Legedatabasen også at karakterisere 
som et frivilligt IT projekt i FDF. 

IT-forpligtelser  
For at kunne drive et succesfuldt frivilligt IT projekt med så få gnidninger som muligt øn-
sker vi at beskrive en række forpligtelser som arbejdsgruppen skal arbejde efter. 
 
Legeudvalget er opmærksomme på de udfordringer, der kan forekomme i et IT-projekt dre-
vet og udviklet af frivillige, derfor har hovedmålet været at sikre at landsforbundet altid har 
mulighed for at drive legedatabasen videre selv i det tilfælde hvor alle der sker væsentlig 
udskiftning i arbejdsgruppen.  
 
Landsforbundets retningslinjer for IT opstiller en række principper for hvordan IT imple-
menteres i FDF. Herunder ansvar for drift og datasikkerhed. I retningslinjerne præciseres at 
landsforbundet altid har ansvaret for IT i FDF. IT-forpligtelserne skal ses som en konkreti-
sering af hvordan man vil kunne arbejde indenfor forbundets IT-retningslinjer. Endvidere er 
ønsket med forpligtelserne at præcisere og udpensle hvor ansvaret for de forskellige pro-
cesser i drift og udvikling er placeret hos hhv forbund og frivillig arbejdsgruppe.  
 
IT-forpligtelser er beskrevet således at de ikke tager stilling til specifikke teknologier eller 
platforme dels for at sikre at de ikke forældes unødigt hurtigt, og dels for at sikre fleksibili-
tet i arbejdsgruppens arbejde med udviklingen. Hvor der dog er lavet konkrete aftaler i ar-
bejdet med udviklingsplanen er det noteret. Vi håber at de kan danne præcedens for mere 
smidigt samarbejde om IT-projekter mellem ansatte og frivillige i fremtiden. 
 
I arbejdet med legedatabasen er arbejdsgruppen og forbundet forpligtet til at følge neden-
stående IT-forpligtelser. 
 

1. Versionering og adgang til kildekoden.  



 

 

Arbejdsgruppen er forpligtet til at implementere versionering af kildekoden som en del af 
udviklingen af ny funktionalitet på legedatabasen. Versioneringen skal foretages af et sy-
stem som understøtter, at der automatisk løbende er en online kopi af de forskellige versi-
oner der findes af koden. Ydermere skal arbejdsgruppen sikre at relevante ansatte i lands-
forbundet har adgang til selv at hente en kopi af koden hvis de ønsker.  
 

2. Frameworks, sprog og udviklingsmiljøer. 
Det er arbejdsgruppens ansvar at sikre at der kun bruges frameworks, sprog og udviklings-
miljøer der er alment brugt. Dette skal sikre at landsforbundet efter arbejdsgruppens ophør 
har mulighed for at videreføre legedatabasen. 
 

3. Hosting og backup af legedatabasen. 
Hosting og backup af legedatabasen bestemmes af forbundskontoret og arbejdsgruppen i 
fællesskab. Administrationschefen skal være underskriver på alle kontrakter med leveran-
dører. Arbejdsgruppens indgang til ændringer sker gennem administrationschefen, der er 
kontakt til eksterne IT-udbydere. Der skal i den valgte løsning sikres effektiv backup samt 
overvågning af både hosting og backup. Det skal sikres, at arbejdsgruppen har de nødven-
dige rettigheder og adgange. 
 
Hvis arbejdsgruppen ønsker at gemme data som ikke kan opbevares i den bagvedliggende 
database kræver dette en forudgående dialog med forbundskontoret for at sikre at der 
også kan tages backup af disse data på en tilfredsstillende måde. 
 

4. Adgang til at lægge lege ind på legedatabasen. 
Det er arbejdsgruppens ansvar at sikre at landsforbundets ansatte har logins til legedata-
basens administrationsinterface. De ansatte, der har behov for et login for at lægge data 
ind i legedatabasen, kan få adgang ved at skrive til arbejdsgruppens forperson. Legedataba-
sen er ikke forpligtet til at benytte contentful. 
 

5. Adgang til at hente data ud af legedatabasen. 
Hvis landsforbundet ønsker at data fra legedatabasen skal bruges på andre af FDFs plat-
forme er arbejdsgruppen ansvarlig for at stille en API til rådighed. API’en skal følge gængs 
industristandard. 
 

6. Opdatering og løbende vedligehold af software og services. 
Det er arbejdsgruppens ansvar at holde den software som bruges af legedatabasen opdate-
ret. Arbejdsgruppen er desuden forpligtet til at sikre at der er en process for opdatering og 
løbende vedligehold af legedatabasen, og at denne holdes ved lige så længe som arbejds-
gruppen eksisterer. Denne forpligtelse kan eventuelt outsources til den leverandør som le-
gedatabasen hostes ved 
 
 

7. Cookies og GDPR 
Legedatabasen skal følge landsforbundets privatlivspolitik, herunder skal arbejdsgruppen 
sikre at der indhentes de lovpligtige cookie-samtykker fra legedatabasens brugere. 
Arbejdsgruppen skal i øvrigt følge landsforbundets til enhver tid gældende privatlivspolitik 
samt IT-sikkerheds- og slettepolitik for frivillige og ansatte i landsforbundet. 



 

 

Ressourcer 
Arbejdsgruppen udarbejder og skal årligt have godkendt et budget, som skal dække udval-
gets almindelige aktiviteter og mødeudgifter inkl. omkostninger til nødvendig software og 
hardware ifm. drift og udvikling af databasen. Udgifter til den almindelige drift af databa-
sen, herunder hosting og backup dækkes af landsforbundets centrale IT-budget, som ad-
ministrationschefen har ansvaret for. Når budgettet er godkendt kan arbejdsgruppen dispo-
nere inden for det bevilgede beløb. Overskridelser skal altid forhåndsgodkendes af admini-
strationschefen. Fakturaer skal så vidt muligt altid  stiles til FDF. Arbejdsgruppen kan ikke 
påføre landsforbundet økonomiske forpligtelser.  
Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende retningslinjer for landsforbundets økono-
mistyring samt håndbog for udvalgsmedlemmer i FDF. 
Udvalget finansieres primært af udvalgsbevillingen. Der er tilknyttet en ansat ressource 
som kontakt til udvalget via Legeudvalget. 

Videre process i arbejdet med Legedatabasen 
Der er nedsat en arbejdsgruppe med både IT-faglige og kommunikationskompetencer. Ar-
bejdsgruppen skal arbejde under denne udviklingsplan 2021-2025. For at sekventere ar-
bejdsgruppens arbejde er der beskrevet en række grundlæggende principper for en process 
for udgivelser og arbejde i arbejdsgruppen. Det er arbejdsgruppens eget ansvar, i samar-
bejde med legeudvalget, at konkretisere disse forpligtelser i løbende projektbeskrivelser 
som således kan beskriver de konkrete deadlines, aftaler, og økonomi for arbejdet. 

Der arbejdes efter følgende principper. 
Det et princip for arbejdsgruppen at der arbejdes agilt med løbende udgivelser af mindre 
opdateringer når de er klar. Der er en målsætning for arbejdsgruppen at tilføje ny grund-
læggende funktionalitet på legedatabasen hvert kalenderår. Denne målsætning er i sig selv i 
lige så høj grad for at kunne bruge dette til kommunikation omkring legedatabasens udvik-
ling. Det ville være oplagt at kunne reklamere for tilføjelse af funktionalitet til legedataba-
sen i forbindelse med mærkedage i FDF. Det kunne for eksempel være legedatabasens fød-
selsdag, legens dag eller frem mod landslejr 2022. Arbejdsgruppen inddrager de interne 
brugere i FDF som en del af processen. I 2023 og 2025 reflekterer arbejdsgruppen og lege-
udvalget over de ændringer som Legedatabasen har været igennem og præsenterer HB 
og/eller udviklingschefen for resultatet. 

Arbejdsgruppens opbygning 
Legeudvalget ønsker at institutionalisere arbejdsgruppen for legedatasen i FDF og dermed 
skabe en mere permament struktur omkring legedatabsens arbejdsgruppe. Legedatabasen 
har eksisteret i 20 år og det må derfor være på tide at gøre den mere selvkørende. Dermed 
er udløbet af denne udviklingsplan heller ikke slutningen på arbejdsgruppen. Vi mener at 
der bør være en fast arbejdsgruppe i forbundet, som kan arbejde videre med legedatabasen 
permanent og som vil kunne forblive ansvarlig, og som kan overleve omstruktureringer og 
nye udviklingsplaner. Dette princip bruges flere steder i FDF hvor kontinuer drift er en mål-
sætning for eksempel fra forskellige arrangementsudvalg som VMU, med løbende planer for 
overdragelse til nye frivillige. Vi mener dette kan gøres ved at arbejdsgruppen selv planlæg-
ger sin egen kontinuere videreførelse. Som det er nu planlægges arbejdsgruppen som en 
del af legeudvalget, men arbejdsgruppens drift skal planlægges således at den vil kunne vi-
dereføres uafhængigt af legeudvalget hvis det en dag skulle blive et ønske at flytte 



 

 

arbejdsgruppen. Derfor forpligter vi også arbejdsgruppen på senest i 2023, at aflevere en 
plan til legeudvalget for hvordan en fast process for løbende udskiftning af frivillige og 
overdragelse af ansvar ser ud. 
 
 


