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Beskrivelse: 

I den oprindelige plan for etablering af Låsby var der indkalkuleret en samværshave og legeplads primært til 

at understøtte Børnefamiliehusets samværsopgaver, men andre funktioner vil med stor sandsynlighed også 

kunne profitere af samværshaven. Den oprindelige plan blev i forbindelse med budgetreduktioner i anlægs-

fasen ændret, således at der ikke blev etableret en samværshave som planlagt. 

 

Samværshaven og legepladsen er primært til samvær mellem anbragte børn og deres biologiske forældre, 

hvor der er behov for at have muligheden for ugeneret at være udendørs.  

 

Samværshaven er tænkt indrettet således at de øvrige børn, der kommer i Børnefamiliehuset eller i børne-

grupper fra de øvrige afdelinger på Låsbyhøj også kan anvende området når der ikke er samvær. 

 

I mange af samværene er det optimalt at have muligheden for at være ude noget af tiden, da dette fokus-

skifte kan bidrage til, at samværene kommer til at fungere bedre. Ofte ser forældrene og de biologiske børn 

kun hinanden 1 eller 2 timer om måneden. Det betyder alle skal bruge ekstra kræfter på at etablere en kon-

takt. Ved at have direkte adgang til en have, har tidligere erfaringer vist, at det nogle gange er lettere at etab-

lere en kontakt ved eksempelvis boldspil udenfor. Eller bare det at sidde på kanten af en sandkasse gør, at 

det kan være lettere for begge parter at skabe en kontakt. 

 

Oplevelsen er, at både forældre og børn trives bedst ved et udendørs samvær. I disse tilfælde findes pt. le-

gepladser ude i byen. Det er et etisk dilemma, idet borgere kan møde bekendte som de måske ikke ønsker 

at møde samtidig med at ”kommunen” er til stede. Forslaget flugter med visionerne bag ”Borgerens centrum” 

og ”Selvværd og Sammenhæng”. 
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I forbindelse med afslaget på etablering af samværshaven blev samværslokalet udvidet, så det nu er 2 sam-

menhængende lokaler. Det giver lidt mere ”luft”, og det blev hilst velkommen fra brugerne af lokalet. Men det 

er fortsat et kælderlokale, så muligheden for ugeneret at kunne gå udenfor vil optimere forholdene betydeligt. 

 

Det er tanken, at samværshaven skal danne rammen om aktiviteter og leg for både børn og voksne. Sam-

værshaven kommer til at bestå af en sandkasse, gynge og rutsjebane samt et bænkesæt, og det hele ind-

rammes at et 1,5 meter højt hegn samt beplantning. 

 

De løbende driftsudgifter vil kunne afholdes inden for Låsbyhøjs nuværende driftsbudget. 
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