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Legepladsens indretning og udstyr
Der er mange indfaldsvinkler og ideer, mange hensyn at tage og mange fristende tilbud, når en legeplads skal etableres
eller renoveres. På kurset får du inspiration til indretning samt overblik over muligheder og problemstillinger samt indsigt i
de valg, der skal træffes og de faldgruber, der kan være. Du får også værktøjer, der kan bruges til at manøvrere gennem
processen med et minimum af forglemmelser, fejltagelser, hovsaløsninger, mv.

Han var både særdeles vidende, erfaren og engageret. Og en god
formidler. Også rummelig nok til at inddrage aktuelle spørgsmål fra
kursisterne. Vi lærte meget - og hyggede os samtidig i hans selskab.
Helle Sørensen. Furesø Kommune
Udbytte
Inspiration, overblik og metode til at bestemme legepladsens indretning, samt hvordan den bliver sikker og
velfungerende
Oplæg til "køreplan med tjeklister", som sikrer, at de aktuelle forhold og ressourcer udnyttes optimalt
Viden om forskellige faldgruber
Orientering om det lovmæssige grundlag i forbindelse med etablering og sikkerhed, samt ansvar, når legepladsen er
i brug.
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Deltagerprofil
Personer, der arbejder med legepladsindretning, etablering, fornyelse eller renovering, bl.a. legepladsindehavere og
legepladsansvarlige.

Underviser
Kim Munk Christensen er uddannet arkitekt. Han har siden 1983 udelukkende beskæftiget sig med legepladsindretning og
udvikling af legepladsudstyr. Kim Munk Christensen arbejdede i Legepladskontrollen på Teknologisk Institut fra 2002 til
2006 og er stadig tilknyttet Teknologisk Institut.

Indhold
Legepladstyper samt muligheder og behov på legepladsen
Praktiske forhold
Sikkerhedskrav i henhold til DS/EN 1176 og DS/EN 1177
Ansvar på legepladsen og mulige ansvarsfraskrivelser
Maksimal udnyttelse af plads og økonomi
Helårsanvendelighed, terrænjusteringer og natur på legepladser
Kunst, ild, vand, dyrkning, dyrehold, byggeleg, sport etc.
Valg af funktioner, udstyr og legeredskaber
Krav til leverandører af legepladsudstyr
Faldunderlagstyper
Planlægning samt vedligeholdelse, kontrol og sikring af driften.

Har du faglige spørgsmål så kontakt
Morten Ulletved
+45 72201693
mju@teknologisk.dk
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