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efter selv at have drøftet mulighederne i forældrerådet, 
kom der pludselig et tilbud ind ad brevsprækken fra firma-
et indu i nordjylland, der hurtigt blev gennemført med sa-
nering af grunden, nyt hegn til vejen og helt ny legeplads 
til en samlet pris på 240.000 kr. - hvor størstedelen af ud-
giften finansieres af i alt fire reklameskilte. 

Børnehuset sapin ligger på sædding strandvej - den 
smukke strækning fra esbjerg bymidte mod hjerting - 
hvor man på sin venstre side kan kigge ud på vesterha-
vet og på sin højre side passerer en lang række smukke 
gamle huse. selvom børnehaven ligger i byens ‘bedre 
kvarter’, deler de samme problemer med økonomien, 
som alle landets øvrige daginstitutioner. 

Helt ny

legeplads

den private børnehave 
sapin har – som den før-
ste i esbjerg kommune - 
benyttet sig af et tilbud 
om at få en legeplads fi-
nansieret via reklameind-
tægter. et koncept der 
dog også møder skepsis.

- finansieret via reklame
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så da den meget store investering - en ny legeplads - til institutio-
nens 34 børn kom på dagsordenen, kom emnet ‘reklame-finansie-
ring’ hurtigt frem. og da firmaet indu kom med et tilbud, der i 
bedste fald kunne finansiere alt, og som desuden indebar at det 
store beløb kunne betales over en 7-årig periode i stedet for at 
låne pengene i banken, sagde forældrerådet ‘jatak’ til tilbuddet. 

“Børn er jo i dag omgivet med reklame i mange sammenhænge, 
og de skilte vi har, er alene fra firmaer med tilbud til voksne og 
‘ikke anstødelige’, så alle har bare været positive overfor denne 
løsningsmodel,” siger helene ilsøe rasmussen, der er konstitueret 
leder.

“vi var - og er stadig - interesserede i at få finansieret hele udgif-
ten, men vi sagde ja til denne løsning, hvor forældrene så har ac-
cepteret en månedlig stigning på 25 kr. der dækker resten.

Reklamer - en nødvendighed
hos firmaet indu er de ikke vilde med at der skal reklamer til. De 
ville langt hellere bare sælge legepladser, men markedet var gået 
helt i stå.

“vi oplevede, at markedet gik helt i stå i starten af 2008 - og der-
for kom ideen med reklameskiltene, som man kan kalde ‘helt 
nødvendigt’, hvis vi skulle få solgt noget overhovedet,” siger ad-
ministrerende direktør torben Poulsen fra firmaet indu, som har 
haft stor succes i hele landet, hvor hovedparten af kunderne er of-
fentlige institutioner. han fortsætter:

“Konceptet er, at vi samler 60 legepladser, hvor nogle ligger rig-
tigt fint og andre mindre godt, og det er så disse mix af ‘gode’ og 
‘mindre gode’ reklamepladser vi sælger til landsdækkende og re-
gionale firmaer som f.eks. ejendomsmæglerkæder, banker og revi-
sorer.”

torben Poulsen fortæller, at de sørger for alle de tekniske godken-
delser, og at der - helt generelt - ikke er diskussioner om at sætte 
skilte med reklame op i hverken offentlige eller private børneha-
ver. firmaet hører heller ikke protester, når projekterne er lavet. 

På to år er der godkendt 300 projekter.

forskning og holdninger om reklamefinansierede legepladser: 
Barndomsforsker Jesper olesen, Danmarks Pædagogiske Universi-
tetsskole: “Det svækker børnenes evne til at forestille sig, at livet 
kan leves på forskellige måder og ikke kun på markedets måde”. 
formand for forældrenes Landsforening, foLA, Lars Klingenberg: 
“hellere det end at børnene ikke har ordentlige legepladser.” 
Kilde:  ‘Børn og Unge’ (34/08)

Links:
www.legeplads.indu.dk/ 

Sagde ‘nej tak’ til reklamer 
frydenstrand camping i storvorde, der ligger i nordjylland, 
sagde nej-tak til indu´s tilbud. 
“vi fik flere tilbud og valgte firmaet Proleg, hvor prisen var 
stort set den samme - og med dette valg slap vi også for en 
masse aftaler, der var ret svære at overskue hos indu,” siger 
tina Jensen, daglig leder af campingpladsen. 
Konsulent carsten Laurberg fra firmaet Proleg fortæller, at de 
også tilbyder finansiering, så børnehaven alene skal forholde 
sig til en månedlig udgift. 

Link:
www.proleg.dk 
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