
LEKOLAR ER NR. 1 PÅ 
TO NYE SKI-AFTALER
INDEN FOR MØBLER

DEN 15. MAJ 2017 TRÅDTE EN NY 4 ÅRIG SKI-AFTALE I KRAFT.
LEKOLAR VANDT AFTALEN PÅ BÅDE DAGINSTITUTIONSMØBLER OG SKOLEMØBLER.

”Tidspunktet er helt perfekt” udtaler Bent Bruun, som er adm. direktør hos Lekolar i Danmark. ”Vi har 
gennem længere tid forberedt os grundigt til at blive den nye møbelleverandør til SKI på både skole- og 
daginstitutionsmarkedet. Lekolars nordiske møbelafdeling har i samarbejde med flere eksterne fagper-
soner – bl.a. en pædagogisk konsulent, indretningsarkitekter og farvespecialister – udviklet et helt nyt 
koncept for måden at tænke indretning på. Tidligere i foråret lancerede vi det nye koncept, som handler 
om indretning til de varierende læringssituationer.

Vores personale er uddannet i konceptet og vi står klar til at hjælpe vores kunder i både skoler og dag-
institutioner med nye, spændende indretningsprojekter, både i eksisterende lokaler og nybyggeri – også 
projekter som skal stå klar til ny skolestart i år, da vi har mange produkter, som har kort leveringstid.

Med et landsdækkende korps af kompetente konsulenter, som kan bistå vores kunder med faglig hjælp, 
rådgivning og indretningsforslag, er vi klar til at blive den foretrukne leverandør til daginstitutioner og 
skoler. Vi er utroligt stolte over, at det er lykkedes os at vinde de to nye SKI-aftaler på møbler. Og at vi 
er nr. 1 i kaskade-modellen*”slutter Bent Bruun.

(*Lekolar vandt SKI ved at score højest point på en kombination af pris, kvalitet og sortiment.
Kaskademodellen indebærer, at SKI-kunderne som udgangspunkt skal tildele deres ordrer til nr. 1 i modellen.)

PRESSEMEDDELELSE



LEKOLAR HAR ET KONCEPT, SOM DANNER GRUNDLAGET FOR VORES INDRETNING AF NYE LÆRINGS-
MILJØER PÅ SKOLER OG DAGINSTITUTIONER. DET ER BASERET PÅ SYV FORSKELLIGE LÆRINGSSITUATIO-
NER OG UDVIKLET UD FRA TEORETISKE OG PRAKTISKE STUDIER AF LÆRINGSMILJØER, LÆRINGSSTILE, 
LÆREPLANER OG NEUROVIDENSKAB.

Der tales ofte om, hvordan man kan få møbler og inventar til at passe til rummet. Hos Lekolar vil vi hellere 
tale om, hvilke møbler som passer til de forskellige læringssituationer. Det kalder vi rummelige løsninger. 
Vi forlader den traditionelle måde at tale indretning på til fordel for at fokusere på fleksibel indretning 
med plads til forandring.

FORTÆLLINGER I CENTRUM
Her samles man til historiefortælling, sang, præsentationer eller andre typer fortællinger. Der er en som taler 
og flere, som skal kunne høre, hvad der bliver sagt, og se, hvad der bliver vist.

SAMSPIL
Læring sker oftest bedst i samspil med andre, for da udvikler barnet også sine sociale kompetencer og sit sprog. 
Gennem leg og rollespil imiterer børnene det de ser og oplever blandt kammerater, voksne og i samfundet.

UDFORSKNING
Nysgerrighed og lyst ligger til grund for det udforskende arbejde, som man i dag har i mange børnehaver. Det 
kræver plads til at undersøge, eksperimentere, fremstille, bygge, sammenligne, sortere etc.

VIDENSRUMMET
Man anvender i højere grad tablets i børnehaver. Børnene henter viden digitalt sammen med pædagogerne. Bib-
lioteker er en anden vigtig kilde til viden og nogle børnehaver har deres eget lille traditionelle biblioteksområde.

HULEN
I en hverdag med mange aktiviteter og forskellige tempi er der behov for et område med fred og ro. Gerne et sted 
hvor man kan sidde lidt for sig selv i sin egen verden, men stadig have udkig til de omkringliggende aktiviteter.

BEVÆGELSE
Vi ved, at børn lærer bedre, når de får lov til at bruge hele deres krop og alle deres sanser. En aktiv hverdag 
med en masse bevægelse bidrager til et bedre helbred og en øget koncentration.

REKREATION
I løbet af en aktiv dag i børnehaven har børnene brug for at lade batterierne op. Sørg for at skabe et behageligt 
miljø til spisning og afslapning.

Om Lekolar
Vidste du, at Lekolar er Nordens største leverandør af indlæringsprodukter til skoler?

Vi er 300 ansatte, som hver dag arbejder for at skabe bedre indlæringsmiljøer – med et bredt sortiment 
af møbler, inventar, legepladser, legetøj, sportsudstyr og hobbyartikler. 

I Danmark er Lekolar måske mest kendt som en leverandør til daginstitutioner, men i det øvrige Norden 
er vi storleverandør til skoler.

For yderligere information kontakt Bent Bruun på telefon +45 70 20 60 80.
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