
  Børn & Kultur                                                                                                                                  Dagtilbud 
 

 

 

 
1 

   

Dagtilbud for børn: 
 

 

 

 
 

          

Legepladsens Indretning & sikkerhed. 

 



  Børn & Kultur                                                                                                                                  Dagtilbud 
 

 

 

 
2 

Indholdsfortegnelse:  

         Forord:                                                                                                                   

     1. Legepladspolitik: Dagtilbud i Esbjerg kommune                                                          

     1.1 Formål & Grundlag                                                                                                       

                                                                                                                   

 2. Lovgivning. Vejledning om Dagtilbud 

  

 3. Referencepublikationer (kan downloades)  

  

 4. Dagtilbudspolitikken i Esbjerg Kommune 

      4.1 Pædagogiske mål for legepladsen 

      4.2 Legepladsens indretning og opbygning 

  

 5. Sikkerhed på legepladsen                                                                                                                                                                                                     

     5.1 Standarder som grundlag for legepladssikkerheden:                                                          

     5.2 Standarderne består af følgende dele:  

     5.3 Indledning til DS/EN1176 

    5.4 Ansvar                                                                                               

  

6. Vedligeholdelse                                                                                        

     6.1 Rutinemæssig vedligeholdelse  

    6.2 Korrigerende vedligeholdelse 

 

7. Inspektionstyper   

    7.1 Rutinemæssig inspektion                            

     7.2 Driftinspektion                                                                                            

     7.3 Hovedinspektion 

          

 8. Risikovurdering, generelt, 

             

 9. Natur og andre elementer på legepladsen                                                                                  

     9.1 Vand                       

     9.2 Ild                          

     9.3 Jord, Sand, Faldunderlag                

     9.4 Planter               

     9.5 Dyreeskrementer                                                                                                    

     9.6 Cykelhjælme                                                                                                       

     9.7 Snore i tøj og andet                                                    

                                                                                                                                  

 10. Miljø                                                                                                                

      10.1 Socialministeriets vejledning                                                                                                                  

      10.2 Trykimprægneret træ                                             

      10.3 Andet              

 11. Gode råd om giftige planter, vækster m.v.                                    

 12. Sponsorpolitik for Børn & Familie                                                    

 13. Indkøbshjemmeside                                                                                                       

 14. Bilag: Eks. på Risikovurdering 



  Børn & Kultur                                                                                                                                  Dagtilbud 
 

 

 

 
3 

 

Forord:  

Dagtilbud har siden kommunesammenlægningen arbejdet med harmoniseringer og 
legepladsen blev hurtigt et af de fokusområder, vi ønskede at styrke i den nye kom-
mune. 
 
 
Bramming og Ribe havde inden kommunesammenlægningen haft tilsyn på lege-
pladserne af en legepladsinspektør og derfor var det naturligt, at indsats i 2007 
blev Grimstrup og Esbjerg. 
 
 
I forbindelse med finansloven for 2006 har regeringen og Dansk Folkeparti afsat 
penge til finansiering af forbedret sikkerhed på legepladsen. 
 
 
Regeringen og KL blev enige om, at midlerne hensigtsmæssigt kunne anvendes til 

jævnligt tilsyn af legepladserne og udarbejdelse af en risikovurdering. 
 
 
Samtidig skal legepladspolitikken offentliggøres på kommunens hjemmeside, 

som skal beskrive mål og vedligeholdelsesplaner. 
 
 
For at styrke indsatsen har vi i Esbjerg Kommune besluttet, at der ansættes en lege-
pladsinspektør der skal varetage tilsynet, samt være institutionerne behjælpelig med 
råd og vejledning, ved indkøb af legeredskaber til legepladsen. 
 
 
Vi har intentioner om årlige temadage, til inspiration mv. Vi vil se legepladsen som 

en helhed med belægninger, beplantninger, nye typer hegn og meget mere. 
 
 

Legepladsen er det ekstra rum, med ”højt til loftet” og nogle spændende ud-

fordringer. 
 

 
 
 
Februar 2011 
 
 

Karin Christensen 

Dagtilbudschef  
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1. LEGEPLADSPOLITIK:                                                                              
    DAGTILBUD I ESBJERG KOMMUNE                              

                                                                                                             

1.1 FORMÅL:                                                                                                                

Hensigten med denne legepladspolitik er at skabe gode sikre vilkår og udviklingsbetingelser for 

børnenes ophold på legepladserne i daginstitutionerne i Esbjerg Kommune. Baggrunden for at 

formulere en legepladspolitik er, et ønske om at sikre kvaliteten i det pædagogiske tilbud samt 

ønsket om at legepladserne skal fremstå sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

Legepladsen er et vigtigt pædagogisk rum, som findes i alle daginstitutioner og hvor børnene 

opholder sig mange timer. Derfor skal legepladserne i Esbjerg Kommunes daginstitutioner væ-

re af en standard, der inviterer til leg og læring.  

Samtidig skal legepladserne indrettes på en sundheds- og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, 

så børnene både får store udfoldelsesmuligheder, mens den nødvendige sikkerhed opretholdes 

og barnet trygt kan færdes på legepladsen og benytte legeredskaberne. 

GRUNDLAG:                          

Legepladspolitikken tager afsæt i den til enhver tid gældende lovgivning, herunder Dagtilbudslo-

ven og kommunale politikker, der bl.a. har fokus på udvikling af barnets kompetencer via de 

pædagogiske læreplaner samt et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø i dagtilbuddet.  
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2. Lovgivning.                                                                                                     

Fra Vejledningen om dagtilbud mv. 2008: Kapitel 7-Tilsyn 7.3.2.10 Legepladser 

 

Kommunalbestyrelsen har tilsynsforpligtelsen med sikkerheden på legepladser i tilbuddene.                  

I forbindelse med tilsynet bør det påses, at børnene opholder sig under trygge og sikre for-

hold, såvel indendørs som udendørs, f.eks.  på legepladser. Ved opsøgende tilsyn med lege-

pladser og legeredskaber i tilbuddene må det sikres, at disse er indrettet på en sådan måde, at 

de ikke udgør en risiko for alvorlige ulykker, f.eks. i forbindelse med mangelfuld indretning, 

konstruktion og vedligeholdelse. 

 

Af byggelovens § 14, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998, fremgår det, at ejendom-

mes ubebyggede arealer og derpå placerede indretninger, herunder legepladser, skal holdes i 

forsvarlig stand således, at de ikke er til fare for ejendommens beboere, andre eller på anden 

måde er behæftet med væsentlige mangler.  Efter bestemmelsen er det som udgangs-punkt 

ejeren af legepladsen, der er ansvarlig for, at legepladsen er sikker.                                    

Heri ligger også, at ejeren af legepladsen er forpligtet til at vedligeholde legepladsen og til at 

udbedre fejl, der kan være farlige for børnene. 

 

Det kan være aftalt i en lejekontrakt, at lejeren står for vedligeholdelsen af legepladsen.              

I tilfælde, hvor en selvejende daginstitution eller en privatinstitution ejer legepladsen, kan det 

også være aftalt, at kommunen forestår vedligeholdelsen af legepladsen. Der henvises til Er-

hvervs og Byggestyrelsen for yderligere info om reglerne i byggelovens § 14. 

 

Kommunalbestyrelsen har en generel tilsynsforpligtelse i forhold til alle kommunale legeplad- 

ser samt legepladser, der ligger ved institutioner med offentlige tilskud  – herunder også dag-

plejeres  legepladser. Der er ikke centrale regler for, hvordan denne tilsynsforpligtelse skal 

opfyldes. Kommunerne har endvidere forskellig praksis for, hvordan og i hvilket omfang den 

offentliggør sin praksis for tilsyn og vedligeholdelse med legepladser.                                                    

Mange kommuner har imidlertid retningslinjer for dette. 

 

I Bygningsreglementet fra 2010 (BR/ 10) fremgår det, at legepladsredskaber og lignende skal 

udformes og dimensioneres, så der opnås sikkerheds og sundhedsmæssigt tilfredsstillende 

forhold mod personskader. I Bygningsreglementets vejledningstekst henvises der til de euro-

pæiske standarder DS/EN 1176 og DS/EN 1177 som de sikkerhedskrav, der er god praksis for 

en forsvarlig stand for legeredskaber. Andre tekniske specifikationer kan imidlertid lægges til 

grund, hvis de giver tilsvarende sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold. 

 

DS/EN 1176:1 indeholder vejledning for tre typer inspektioner: 

Daglig visuel inspektion: Gør det muligt umiddelbart at identificere åbenlyse fejl og risici.  

Driftsinspektion: Et detaljeret gennemsyn hvor også permanent forseglede dele undersøges. 

Hovedinspektion: Generelt overblik over sikkerhed for udstyr, fundamenter og underlag.  

(se pkt. 7) 
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3. Referencepublikationer: 

 

  

 

          

           

 

      

 

     

                         

 

 

 

                                   

          

 

 

 

 

  

         

”Hvem har ansvaret” handler om forsikrings-forhold. Pjecen 

giver en oversigt over de situationer, hvor børn enten laver 

en skade, eller selv kommer til skade. 

 

 

Download: http://kortlink.dk/forsikringogpension/8rur 

 

 

  

Denne pjece fra 1997 fås ikke mere, men måske er den sta-

dig i nogle institutioner og kan måske lånes der. 

 

 

 

Børnesikkerhed 0 – 15 år er enpjece der omtaler forgiftninger 

og gifte planter.  Telefonnummer til giftlinjen, der er en gratis 

rådgivning, hvor alle kan få direkte råd og hjælp i tilfælde af 

forgiftning. Sygeplejersker og læger sidder klar ved telefoner-

ne døgnet rundt Pjecen rummer mange gode råd. 

Kan købes hos Komiteen for folkesundhed Tlf. 35265400                    

www.sundhedsoplysning.dk 

     

http://kortlink.dk/forsikringogpension/8rur
http://www.sundhedsoplysning.dk/
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Hæftet Støj og uderum af Sven Erik Laursen –                     

Om brug af udendørsarealer til forebyggelse af støj i dag-

institutioner og skolefrtidsordninger. 

Udgivelsesår: 2001  ISBN 87-601-8990-8                           

Pris ved udgivelse kr. 45,00     Tlf. 33 37 92 28  

Obs. Mange gode idéer, men er ikke opateret vedr. Le-

gepladssikkerhed. 

Mange ansatte og børn i daginstitutioner føler sig generet af 

støj. I pjecen er der ideer til, hvad man kan gøre for at 

komme noget af støjen i daginstitutionen til livs. Desuden 

beskriver den, hvad støj er, og hvordan støj virker. 

Download: http://kortlink.dk/arbejdsmiljoweb/8ruv 

 

 

 

Miljøregler for børn er fra 1998, har regler og retningslinier 

mv. af direkte eller indirekte betydning for det fysiske miljø i 

dagtilbud til børn.  

Download:  http://kortlink.dk/statensnet/8ruw 

 

 

http://kortlink.dk/arbejdsmiljoweb/8ruv
http://kortlink.dk/statensnet/8ruw
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Vejledningen er et værktøj for institutioner, arbejdsmiljø-

organisationen og for arbejdsgivere, der ønsker at gøre en 

indsats for at nedbringe støjen i daginstitutioner.  

De gode råd bygger på konkrete erfaringer fra daginstitutio-

ner rundt om i Danmark.  

Download: http://kortlink.dk/bupl/8rux 

 

Naturlegepladser – et Idé hæfte fra Friluftsrådet 

 

 

 

Download: http://kortlink.dk/friluftsraadet/8ruz 

 

 

Ugebrevet Mandag Morgen + RealDania 

Indsigt i leg – Guide til fremtidens legelandskaber          

Præsenterer legens grundmekanismer gennem fire afgøren-

de indsigter, illustrerer dette via innovative eksempler og 

giver en række anbefalinger til at komme i gang. 

 

Download:  http://kortlink.dk//8rv2 

 

 

http://kortlink.dk/bupl/8rux
http://kortlink.dk/friluftsraadet/8ruz
http://kortlink.dk/8rv2
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 Socialministeriet 2004:  

 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og      

 forældre med børn i dagtilbud 

  

   

 

 Download: http://kortlink.dk/sm/8rv3 

  

           

 

 Socialministeriet 2009 Vejledning om Dagtilbud, fritidshjem   

 og Klubtilbud   

  

   

 

 

 

 

 Download: http://kortlink.dk/ldd/8rv4 

              

 

Et internetbaseret værktøj som dagplejer, vuggestuer, bør-

nehaver, integrerede institutioner og fritidshjem kan bruge 

til at kortlægge børnemiljøet.  (Kræver tilmelding) 

 

   

 Download: http://kortlink.dk/dcum/8rv5 

   

             

 

http://kortlink.dk/sm/8rv3
http://kortlink.dk/ldd/8rv4
http://kortlink.dk/dcum/8rv5


  Børn & Kultur                                                                                                                                  Dagtilbud 
 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 Støj i Dagtil-

bud m.v. 

  

(Ministeriet  for  Fa-

milie og   Forbruger-

anliggender,  2004)  

                                                                                      

2004 Sundhedsstyrelsens Vejledning om:  

HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER. 

Om sundhed, forebyggelse, sikkerhed og miljø.  

 

 

Download: http://kortlink.dk/sst/8rv6 

 

 

  
Pjecen indgår i en serie på tre om forebyggelse af støj i 

dagtilbud og fritidshjem og indeholder blandt andet et kapi-

tel om sikkerheden på legepladsen med omtale af gælden-

de regler og standarder.                       

 

 

Download: http://kortlink.dk/sst/8rv7 

                                                  

  

Rapporten indeholder konklusionerne fra.  

”Oplæg  fra arbejdsgruppen om sikkerhed på  legepladser”   

 

 

 

Download: http://kortlink.dk/sm/8rv8 

 

 

http://kortlink.dk/sst/8rv6
http://kortlink.dk/sst/8rv7
http://kortlink.dk/sm/8rv8
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4. Legepladspolitikken i Esbjerg Kommune:                                                   

Legepladspolitikken er det tredie afsæt, hvori dagtilbuddenes opgave med at fremme trivsel, 

udvikling og læring for alle børn, beskrives. Herunder fokuseres der bl.a. på rum og plads til 

fysiske udfoldelser, kropsbevidsthed, motion og sociale relationer.  

4.1 Pædagogiske mål for legepladsen                            

Legepladsen er i ordets betydning en plads for leg. Legen er derfor det helt centrale i forhold til 

legepladsens indretning og opbygning. Leg er forbundet med aktiviteter hvor barnet, alene 

eller i fællesskab, handler, udforsker og udvikler sig. Legen er lystbetonet og kan antage man-

ge former og ledsages af stort engagement, indlevelse, fantasi og glæde hos barnet.                    

Legen er et eksperimentarium for barnet, baseret på en indre motivation, hvor legen ikke har 

andre formål end at skabe leg og legende samvær. Med legen som omdrejningspunkt skal le-

gepladsen betragtes som et pædagogisk rum, der har til formål at stimulere barnets udvikling 

og styrke dets fysiske, sociale, emotionelle, kognitive og kreative kompetencer.  

4.2 Legepladsens indretning og opbygning :  

 Legepladsen skal indbyde barnet til at udforske og udfordre legepladsens muligheder, 

der på forskellig vis kan stimulere barnets udvikling. 

 Legepladsen skal i indretning og opbygning tage hensyn til de forskellige børnegrupper, 

der bruger legepladsen og de forskellige behov, der her gør sig gældende.  

 Legepladsen skal indbyde barnet til sanselige oplevelser og udfordre barnet på en måde 

der særligt fremmer barnets motoriske udvikling og lyst til bevægelse/fysisk udfoldelse. 

 Legepladsen skal stimulere barnets sociale udvikling og  kunne danne ramme for, at 

børnene kan indgå i forskellige sociale relationer i større og mindre børnegrupper.  

 Legepladsen skal pirre barnets nysgerrighed, være med til at udvikle dets fantasi og gi-

ve børnene lyst og mulighed til at lege forskellige typer lege -rollelege, fantasilege, re-

gellege og konstruktionslege. 

 

Legepladsens udformning bør være alsidig og inspirere til mangeartede aktiviteter.                

Legeredskaber er et vigtigt element på legepladsen, men det er vigtigt at have for øje, at ind-

retningen af legepladsen er meget mere end blot valg af legeredskaber.                             

Legepladsen bør tage udgangspunkt i de enkelte steders særlige karakter og iboende mulighe-

der, hvor beplantning og jordarealer inddrages i legepladsen som en del af legemulighederne.  

Legepladsen bør indrettes med legemiljøer, der kan anvendes til forskellige lege og inddeles i   

rum/zoner –heriblandt rolige rum og zoner.                                                                   

F.eks kan diverse typer afskærmning fungere som ruminddeler. 
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5. SIKKERHED PÅ LEGEPLADSEN:                 

En legepladspolitik beskriver de tiltag, der er gjort fra kommunen for at sikre, at legepladser er  

i en sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, herunder retningslinier for tilsyn og vedligehold af  

daginstitutionernes legepladser. Dette kan være med til at begrænse antallet af ulykker og 

ulykkernes alvorlighed. Men en legepladspolitik kan ikke sikre, at børn ikke kommer til skade, 

ligesom det ikke er muligt at skabe 100 procent sikre legepladser.                                           

Dette hænger sammen med, at legepladser stadig skal være sjove og udfordrende og give 

børnene mulighed for udvikling og afprøvning af færdigheder.  

Statistikker viser også, at mange af de ulykker, der forekommer på legepladser, ikke skyldes 

dårlig vedligeholdelse af legeredskaberne, men at børn eksempelvis skubber til hinanden, fald 

og lign. Hændelige uheld kan således vanskeligt undgås uanset, hvor sikker en legeplads er.                             

                                                                                                                               

5.1 Standarder som grundlag for legepladssikkerheden:                           

I 1998 trådte en række europæiske standarder for legepladsredskaber og sikkerhed på lege-

pladser i kraft. DS/EN 1176 er en fællesbetegnelse for en række sikkerhedsmæssige stan- 

standarder for legepladsudstyr, såsom gynger, vipper, rutschebaner mv. og desuden stød-

absorberende underlag tilknyttet legeredskaber.                                                                  

Denne frivillige standard er ikke hverken EU lov eller dansk lov.  

Standarderne for legepladssikkerhed er udarbejdet af den europæiske standardiseringsorg. 

CEN . De fleste EU medlemslande, herunder Danmark, er også CEN medlemmer og er jf. CEN 

reglerne forpligtet  til at implementere disse standarder når de bliver vedtaget og udgivet. 

5.2 Standardarderne består af følgende: 
 
DS/EN 1176-Del 1 Gen. Sikkerhedskrav/prøvningsmetoder for redskaber/underlag. 

 

DS/EN 1176- Del 2: Gynger – Specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. 

 
DS/EN 1176-Del 3: Rutsjebaner – Specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. 

 

DS/EN 1176- Del 4: Svævebaner – Specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. 

 
DS/EN 1176- Del 5: Karruseller – Specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. 

 

DS/EN 1176- Del 6: Vipper – Specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. 

  
DS/EN 1176- Del 7: -  Vejledning til brug ved installation, inspektion, vedligeholdelse og drift. 

 
DS/EN 1176- Del 10: Fuldstændigt lukkede legeredskaber Specifikke krav og prøvningsmetoder. 

 

DS/EN 1176- Del 11:3 Dimentionelle klatrenet: Suppl. specifikke  krav og prøvningsmetoder. 
 
DS/EN 1177: Stødabsorberende legepladsunderlag -Bestemmelse af kritiske faldhøjder. 
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5.3 Indledning til DS/EN 1176: 2009:                                                           
 

Revisionen af standarden i 2009 indebar bl.a. en opdatering af standardens indledning som ses 

herunder. Formålet er at undgå overfortolkninger der kunne medføre at en urealistisk frygt for 

ulykker og evt. erstatningskrav, får en negativ effekt på børn legemuligheder.                       

                                                                                                                                      

Kravene i denne standard har ikke til formål at forringe den betydning, som legepladsred-

skaber har for børns udvikling og/eller leg, der er vigtig ud fra et pædagogisk synspunkt. 

Denne standard anerkender de vanskeligheder, der er forbundet med at behandle 

sikkerhedsspørgsmål udelukkende ud fra alderskriterier, da evnen til at håndtere risici 

afhænger af brugerens færdigheder og ikke af brugerens alder.                                  

Andre brugere end brugere i den tilsigtede aldersgruppe vil med stor sikkerhed også 

benytte legepladsredskaberne. 

 

Det at tage en risiko er et væsentligt element i legetilbud og i alle de miljøer, hvor børn 

berettiget bruger tid på leg.                                                                                         

Legetilbud har til formål at give børn muligheder for at møde acceptable risici som en 

del af et stimulerende og udfordrende men kontrolleret læringsmiljø. Legetilbud bør 

sigte mod, at opretholde balancen mellem nødvendigheden af at frembyde risici og 

nødvendigheden af at beskytte børn mod at komme alvorligt til skade. 

 

Principperne i sikkerhedsstyring gælder både for arbejdspladser generelt og for le-

getilbud. Imidlertid vil afvejningen af sikkerhed og nytteværdi sandsynligvis være for-

skellig i de to miljøer. I et legetilbud vil det, at blive udsat for en vis grad af risiko være 

til gavn, fordi det opfylder et grundlæggende menneskeligt behov og giver børn lejlig-

hed til at lære om risiko og konsekvenser i et kontrolleret miljø. 

 

Under hensyntagen til karakteren af børns leg og den måde, hvorpå det gavner børn  

at lege på legepladsen ud fra et udviklingsmæssigt synspunkt, er børn  nødt til at lære  

at klare risici, og det kan medføre buler og blå mærker og tilmed en gang imellem et 

brækket ben eller en brækket arm.  

 

Formålet med denne standard er først og fremmest at forebygge ulykker med handicap 

eller død til følge og dernæst at mildne alvorlige konsekvenser af de lejlighedsvise 

uheld, der er uundgåelige, når børn søger at udvide deres kompetenceniveau, det 

være sig socialt, intellektuelt eller fysisk. 

 

At nægte tilladelse og adgang som en sikkerhedsforanstaltning er problematisk som 

sikkerhedsforanstaltning, f.eks. hvis der ikke er opsyn. De krav, der er særligt vigtige, 

som fx beskyttelse mod fastklemning af hoved og hals samt beskyttelse mod uforsæt- 

ligt at falde, er formuleret med dette for øje. Der er også en erkendelse af det stigende 

behov for, at legetilbud gøres tilgængelige for brugere med handicap.  

 

Dette kræver naturligvis legeområder, der er sikre og samtidig tilbyder det krævede 

niveau af udfordring og stimulering for alle mulige brugergrupper. Kravene til beskyt-

telse mod fastklemning af hoved  og hals i denne standard gælder ikke for børn  med 

forstørret hovedstørrelse (fx hydrocephalus eller Downs syndrom) eller børn, der f.eks. 

bærer hjelm. 
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5.4 Ansvar:                         

Hvis legepladsen er indrettet således, at den ikke er forsvarlig, og der sker en personskade på 

et barn, vil institutionen kunne pålægges et erstatningsansvar for ikke at have sørget for sikre 

forhold. Ligeledes kan der pålægges erstatningsansvar, hvis et barn pådrager sig skade som 

følge af manglende vedligehold eller manglende oprydning på legepladsen.                        

                                                                                                                                                                        

For således at forebygge personskade skal standarder og normer for legepladsindretning over-

holdes og legepladsen skal være tilset med henblik på at fjerne farlige løse genstande og ud-

bedre fejl og mangler, således at personskade undgås. (se Rutinemæssig Inspektion pkt. 7) 

 

Til daglig inspektion benyttes skemaet (pkt. 15.1 og 15.2) med dertil hørende bilag! 
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6. Vedligehold:        

Kravene til inspektion og vedligeholdelse af legepladserne medfører, at institutionslederen er 

ansvarlig for, at legepladsen gennemgås for fejl og mangler samt at evt. efterfølgende repa-

rationer, istandsættelse og oprydning iværksættes og afsluttes.  

6.1 Rutinemæssig vedligeholdelse:                    

Den rutinemæssige vedligeholdelse af legepladsen består af forebyggende foranstaltninger  

omfattende stramning af sikringer, bemaling, vedligeholdelse af faldunderlag, smøring af lejer, 

rengøring, fjernelse af efterladenskaber eller forurenende stoffer, udskiftning af sand, vedlige-

holdelse af beplantning og friarealer m.v. For at begrænse uheld foretages en hensigtsmæssig 

og rutinemæssig vedligeholdes, der både tager hensyn til lokale forhold og producenternes 

instruktioner i forhold til legeredskaberne. 

6.2  Korrigerende vedligeholdelse:  
Korrigerende vedligeholdelse bør omfatte foranstaltninger til afhjælpning af fejl eller til gene-

tablering af det nødvendige sikkerhedsniveau for legepladsredskaber og underlag. Sådanne 

foranstaltninger bør omfatte: a) udskiftning af befæstelseselementer b) svejsning eller om-

svejsning c) udskiftning af slidte eller defekte dele d) udskiftning af defekte bærende kompo-

nenter. 

                                                                                           

7. Inspektionstyper:                                                                                              

7.1 Rutinemæssig inspektion (Dagligt i Institutionen)                                                                                               

Daglig visuel inspektion udføres af institutionens personale inden børnene begynder 

at benytte legepladsen. Her identificeres åbenlyse fejl og farer på legepladsen, som 

kan skyldes slid, hærværk eller klimatiske forhold og stormskader samt fore-komst 

af løse skarpe genstande (glasskår og søm):                                                                                                                                                                                                        

 

7.2 Driftinspektion:                                                                                                             

Et mere detaljeret gennemsyn af legepladsen kræver yderligere erfaring og kompe-

tencer. Kontrollen skal, udover at omfatte den generelle nedslidning på hele lege-

pladsen, især have fokus på ting, som ikke umiddelbart er synlige samt tovværk og 

kæder, bevægelige dele og befæstelsespunkter. Af andre vigtige ting i dette gen-

nemsyn, skal nævnes kontrol for manglende afskærmning og opfyldning af fald-

underlag, råd i bærende træ og tæring i ståldele. 

                                                                                                          

7.3 Hovedinspektion:                                                                                            

Den årlige hovedinspektion skal skabe et generelt overblik over legepladsens sikker-

hedsniveau for legeredskaber og faldunderlag. Hovedinspektionen bør foretages af 

en certificeret legepladsinspektør. Inst. personalerepræsentant bør evt. deltage i in-

spektionen. 
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8. Risikovurdering:                                              

I forbindelse med inspektionen udarbejder legepladsinspektøren en skriftlig rapport, der be-

skriver de forhold på legepladsen, som udgør en risiko efter de beskrevne standarder med an-

visning til udbedring af fejl og mangler. Institutionslederen vil få legepladsrapporten tilsendt og 

har mulighed for at få denne gennemgået af legepladsinspektøren.  

Certificerede legepladsinspektører kan rekvireres fra Entreprenørafd. Nord i Esbjerg eller En-

treprnørafd. Syd I Ribe. (Se pkt. 19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Med afsæt i inspektionsrapporten foretager institutionslederen, evt. i et samarbejde med in- 

spektøren, en risikovurdering af legepladsen og dens legeredskaber. Fejl og mangler skal repa-

reres og bringes i orden, idet der prioriteres efter skønnet farlighed.  

Legepladsredskaber med alvorlige fejl og mangler skal sikres mod brug, og de må ikke bruges 

før udbedring har fundet sted. Væsentlige reparationer på legeredskaber skal udføres hånd- 

værksmæssigt korrekt.     

I forbindelse med vurderingen af legepladsikkerhed indgår naturligvis også en risikovurdering, 

som danner grundlag for prioriteringen og en proportionel anvendelse af resurserne. 

Et par af de vigtigste elementer i en risikovurdering er ydelse og tidforbrug.                                  

F.eks er gynger og rutschebaner nogle af de sikreste legeredskaber, selvom de ofte ses øverst i statisti-

kene over ulykker på legepladsen. Det skyldes jo ikke nødvendigvis, at det er farlige redskaber, men 

måske mere, at de er populære og benyttes meget.   

Som det ofte kan være tilfældet, især i bymæssig bebyggelse, kan der være særlige forhold, 

f.eks. begrænset plads, der nødvendiggør afvigelser fra standarderne i.f.m. byggesagsbehand-

ling og godkendelse.  

Det fremgår således af bemærkningerne i BR10 stk. 4, at andre specifikationer, med en sik-

kerhed der vurderes som tilsvarende, kan lægges til grund for godkendelsen.                  Her-

under ses definitionen på en ”acceptabel risiko”                                                              

"Acceptabel risiko”  

Bestemmes ud fra en vurdering af optimal balance mellem idealet om absolut sikkerhed og de 

krav, der skal opfyldes af et produkt, en proces eller service, og faktorer såsom fordel for bru-

geren, egnethed til formålet, omkostningseffektivitet, og konventioner i det givne samfund. 

Det følger heraf, at der er behov for hele tide at revidere det tolerable niveau, især når ud-

viklingen, både inden for teknologi og viden, kan føre til økonomisk gennemførlige forbedringer 

for at nå minimal risiko, forenelig med anvendelsen af et produkt, en proces eller service. " 

 

Kilde: IEC Guide 51 – Sikkerhedsaspekter – Retningslinier for anvendelse i standarder (1999)                                                                                                                                                                                                                

 

 

Under bilagsafsnittet ses et eksempel på en risikovurdering der er accepteret og nu indgår i en  

konkret kommunes vurdering af legepladssikkerheden indenfor daginstitutionsområdet. 
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9. Natur og andre elementer på legepladsen 

 

9.1 Vand:                      

Der må ikke være faste vandanlæg – bassiner, pools springvand o. lign., med mindre de er 

sikret og fuldstændig afsondret fra de arealer, hvor børnene må færdes frit. Brug af og ophold 

ved sådanne anlæg er en særskilt aktivitet der kræver stærkt skærpet og konstant tilsyn.  

9.2 Ild:                    

Bestemmelser om afbrænding af haveaffald og bål mm. (Bekendtgørelse nr. 900 af 7/12 

1999):  Bål skal være under konstant opsyn af en voksen, indtil ild og gløder er helt slukket. 

 Ilden må ikke kunne brede sig, så personer kommer til skade. 

 Der skal være forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder. 

 Afbrændingen må ikke være til væsentlig ulempe for omgivelserne. 

 Luftledninger og master må ikke udsættes for væsentlig varmepåvirkning. 

 Afbrændingen må ikke finde sted i stærk blæst. 

 Sikkerhedsafstanden skal være mindst 30 m til stråtag, brændbart oplag og nåletræs-

bevoksning samt mindst 10 m til bygninger med hårdt tag. 

                                                                                                                                               

9.3 Jord, sand og faldunderlag:                                                   

Sand og faldunderlag skal være sundhedsmæssigt forsvarligt at lege på/i.                                           

Hvis man har mistanke om, at jorden på legepladsen er forurenet, skal kommunen og/eller 

regionen kontaktes, for at sagen kan undersøges nærmere. (se pkt. 10.1)  

9.4 Planter:                                                          

Træer, planter og bevoksning er af stor betydning for legepladsen. Alle former er dog ikke lige 

velkomne, da nogle planter og blomster er giftige. Planter med giftige bær eller blade bør så 

vidt muligt undgås. Det samme gælder planter, der kan fremkalde eksem eller allergi.          

(se pkt. 11) 

9.5 Dyreekskrementer:                       

I sandkasser kan der være ekskrementer fra dyr. Især efterladenskaber fra ræve, hunde og 

katte kan indeholde bakterier og sundhedsskadelige rundorme og bændelorme. Sandkasser i 

vuggestuer bør derfor overdækkes i områder, hvor disse dyr færdes på legepladserne. 

9.6 Cykelhjelme:                                      

Børn bør ikke bære cykelhjelme under leg, da disse er farlige i forbindelse med hovedklem-

fælder, hvor barnet kan blive kvalt i hageremmen, hvis hjelmen sætter sig fast. 

9.7 Snore i tøj og andet:                    

Løse snore i tøj, halstørklæder, nøglesnore, halskæder o. lign., der kan forårsage fare for 

kvælning, bør undgås på legepladsen. Ligeledes bør snore i kælke fjernes. 
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10. Miljø:  

10.1 Socialministeriets vejledning: 7.3.2.11 Øvrig information: 

 

Kommunalbestyrelsen har tilsynsforpligtelsen med miljøforhold så som jordforurening på 

legepladser tilknyttet kommunens tilbud.  

Forurening på legepladser er et område, der hører under Miljøministeriet og Miljøstyrelsen.       

Se ministeriets hjemmeside: www.nem.dk og www.mst.dk.  

                                                                                            
10.2 Trykimprægneret træ:                          

Ældre trykimprægneret træ kan indeholde de forbudte og giftige stoffer arsen og krom.          

Det er ikke tilladt at anvende jernbanesveller, telefonpæle og andre produkter, som er im- 

prægneret med creosot og tjære.           

Godkendt trykimprægneret træ (i.h.t. EN 351-1:2007) er forsynet med kvalitetskontrolmærket 

fra Nordisk Træbeskyttelses Råd – NTR. Miljøstyrelsen har godkendt dette imprægneringsmid-

del og det udgør derfor ingen direkte sundhedsrisiko. Kun dette trykimprægnerede træ må 

anvendes. Det er dog under alle omstændigheder sundere at anvende uimprægneret kernetræ 

med lang holdbarhed.  

Bortskaffelse af trykimprægneret træ skal ske gennem godkendt destruktion.                         

Det må ikke brændes på bål eller i brændeovn. 

 

10.3 Andet:  
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11. Gode råd om giftige planter,vækster m.v:                                                                                                 
Vi har planter og blomster i hjemmet og i haven, på legepladsen og i naturen. De er smukke at 

se på, og de mere farvestrålende af slagsen eller dem med små bær kan være svære at mod-

stå, især for de mindste børn.  

Børnene er nysgerrige og putter indimellem ting, de vil undersøge, i munden.                                                                                                       

Heldigvis er kun de færreste planter meget giftige og ofte smager både blomster, bær og blade 

så grimt, at børnene sjældent når at indtage mængder, der kan skade dem. 

Nedenfor listes en række planter, der forekommer hyppigt i hjem og have. Du kan læse, om de 

er giftige, og hvad du skal gøre, hvis et barn har taget en bid af ”forbudden frugt”. 

Kilde: Håndbog om børn og forgiftninger (Forbrugerråd/Giftinformationen 2002                   Yder-

ligere information kan findes på:  http://www.giftlinjen.dk/ 

 

 

 Amaryllis-familien: Pinse-og Påskeliljer, Vintergæk m.fl. 

 Symptomer: Opkastninger, mavesmerter, diarré 

 Ingen risiko for alvorlig forgiftning                                 

 Forholdsregler: Giv væske. Kontakt læge hvis løgdele eller større 

 plantedele er indtaget. 

 

Azelia: Plantens giftighed er ikke klarlagt.  

Symptomer: Brændende fornemmelse i mund og svælg, øget       

spytproduktion, opkastning,diarré, muskelsvaghed og evt.  

påvirkning af almentilstanden. 

Forholdsregler: Giv væske. Kontakt læge, hvis større mængder   

plantedele  

 

 

Filodendron, finger-filodendron, fredslilje: 

Plantesaften er irriterende. 

Symptomer: Slimhindeirritation med brændende fornemmelse i 

mund og svælg, evt. opkastning.  

Forholdsregler: Giv væske. Afvask med vand og sæbe ved hud- 

kontakt. Skyl øjnene i mindst fem minutter ved øjenkontakt.  

Søg læge eller skadestue ved udtalte eller vedvarende symptomer 

og/eller hvis stængel eller større stykker blade er indtaget. 

 

http://www.giftlinjen.dk/


  Børn & Kultur                                                                                                                                  Dagtilbud 
 

 

 

 
20 

 

Hyacint-familien (f.eks. alm. hyacint, druehyacint: 

Alvorlige forgiftninger er ikke kendte. 

Symptomer: Opkastning, mavesmerter, diarré, hjerterytmeforstyr-

relse (ikke ved indtagelse af alm. hyacint). 

Forholdsregler: Giv væske. Kontakt læge, hvis løgdele eller større 

plantedele er indtaget. 

 

 

Nerie: Hele planten er meget giftig, også de tørrede blade. Indta-

gelse af et blad kan give alvorlige forgiftning, og at sutte på plante-

delene kan indebære en risiko for børn. 

Symptomer: Ofte med flere timers forsinkelse. Ildebefin-

dende, opkastning, diarré, sløvhed, hjerterytmefor-

styrrelser, evt. kramper og åndedrætspåvirkning. 

Forholdsregler: Fremkald opkastning. Giv mælk. Tag straks på 

skadestuen. 

 

 

Eg (Agern):  

Forgiftninger kan forekomme efter indtagelse af agern (frugterne). 

Symptomer: Evt. opkastninger, mavesmerter, forstoppelse. 

Forholdsregler: Giv væske. Kontakt læge, hvis mere end fem 

agern er indtaget. 

 

 

Hestekastanie (alm. kastanie): 

Alvorlige forgiftninger er sjældne. Gentagen af indtagelse indebærer 

dog en risiko. 

Symptomer: Med forsinkelse opkastninger. mave-

smerter, diarré, evt. påvirkning af almentilstanden. 

Forholdsregler: Giv væske. Kontakt læge, hvis det meste af én ka-

stanie er indtaget. 

 

 

Rhododendron: Plantens giftighed er ikke klarlagt. 

Symptomer: Brændende fornemmelse i mund og svælg, øget 

spytproduktion, opkastning,diarré, muskelsvaghed og evt. på-

virkning af almentilstanden. 

Forholdsregler: Giv væske. Kontakt læge, hvis større mængder 

plantedele er indtaget. 
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Træer og buske der ikke bør være på legepladsen:                                                  
 
Graden af giftighed er angivet numerisk: 1 = mindre giftig, 2 = giftig, 3 = meget giftig, 4 = ekstremt giftig. 
 
OBS: Vækster mærket med 1 er ikke medtaget. Dels fordi de forefindes mest i private haver, 

dels fordi de sjældent forekommer i daginstitutioner og dels fordi de er mindst giftige! 
 

 

Almindeligt navn  Botanisk navn  Største risiko  Giftighed
a
)  

    
Buksbom  Buxus sempervirens  Bladene og rodbarken 2  

    
Kristtorn  lIex aquifolium  Frugterne og frøene  2  

Pebertræ  Daphne mezereum  Frugterne og barken  3  

Urteagtige Planter  Botanisk navn  Hovedrisiko  Giftighed
a
)  

Agersennep  Sinapis arvensis  Frøene  2  

Alpeviol-arter  Cyclamen spp.  Knolden  3  

Englebasun, Engletrompet  Brugmansia arborea,  Hele planten  3  

    
Fingerbøl  Digitalis purpurea  Hele planten  3  

Foldblad-arter  Veratrum spp.  Hele planten  3  

Galdebær  Bryonia spp.  Frugterne  2  

Gifttyde  Cicuta virosa  Hele planten  4  

Grøn nyserod  Helleborus viridis  Hele planten  2  

Grønlilje  Zigadenus elegans  Løgene og frøene  3  

Guldblomme, Volverlej  Arnica montana  Hele planten  3  

Hundepersille  Aethusa cynapium  Hele planten  2  

Julerose-arter  Helleborus spp.  Hele planten  2  

Lysblomst  Bulbocodium vernum  Hele planten  3  

Olieplante (Kristpalme)  Ricinus communis  Frøene  4  

Paternoster-bønne  Abrus precatorius  Frugterne  4  

     
Pigæble  Datura stramonium  Hele planten  3  

Skarntyde  Conium maculatum  Hele planten  3  

Stormhat-arter  Aconitum spp.  Hele planten  3  

Tidløs-arter, Nøgen jomfru  Colchicum spp.  Hele planten  3  

 

Yderligere information kan findes på:  http://www.giftlinjen.dk/ 

 

 

 

http://www.giftlinjen.dk/
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12. Sponsorpolitik for Børn & Familie 
 

 

 
 

 

 

1)   Beslutninger omfattet af denne sponsorpolitik træffes af direktøren for Børn & Familie. 

2)   Den enkelte institution/skole kan gives lov til opsættelse af faste reklamer på egne       

      a.  Bygninger 

      b.  løsøre (herunder køretøjer, blomsterkummer, parkbænke mv.)                          

3)   Den maksimale størrelse på reklamer opsat på bygninger er 0,8 meter i højden og 2    

      meter i bredden. 

4)   Den enkelte institution/skole kan modtage sponsoreret materiale i form af f.eks. bøger,    

      inventar, skrivemateriale, papir med evt. indsat/påsat reklame. 

5)   Det er ikke tilladt for skolen/institutionen at give modydelser, ud- over omtale i f.eks.    

      skoleblad o. lign.  

6)   Der kan ikke ske sponsering af én specifik klasse. 

7)   Sponsoraftaler må have en varighed på højest 3 år.  

8)   Esbjerg Kommunes navn eller logo må ikke indgå i reklamer. 

9)   Reklamerne skal være æstetisk udført. 

10) Følgende reklametyper er ikke tilladt: 

      a.  Reklamer for alkoholholdige drikke eller rusmidler  

      b.  Reklamer for tobaksvarer, herunder cigaretter 

      c.  Reklamer, der indeholder / opfordrer til vold eller anden farlig /hensynsløs adfærd 

      d.  Reklamer målrettet børn og unge 

      e.  Politiske, religiøse eller kønsdiskriminerende reklamer.  

      f.   Reklamer med seksuelle undertoner 

      g.  Reklamer, der kan virke etisk eller moralsk anstødelige                                   

 

11) Den almindelige reklamelovgivning, herunder Markedsføringsloven, skal overholdes. 

 

Børn & Familie, den 13. juni 2007 
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13.Indkøbshjemmeside                                                                                         
– søgning på aftaler/kontrakter 
Vigtigt nyt til alle, der køber ind ved Esbjerg kommune 

Indkøb har fået egen intranetside. Med ét klik på ek-nettet (se pil) finder du den nye side. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siden er lavet for at samle viden og oplysninger omkring indkøb ét sted, så du hurtigt kan 

finde de oplysninger, du har brug for. Der er bl.a. oplysninger om e-handel, leverandøraf-

taler og andre indkøbsmæssige forhold. Linket til e-handel vil fremover være at finde på 

denne side. 

 
Hold øje med siden, da der løbende sker opdateringer. Den nemmeste måde at gøre det på er 

at abonnere på siden. Klik på ”Abonnement” nederst på din EKnet-side og følg stien her: 

 

 
 

Så vil du få besked, når der sker noget nyt på siden. 

 

Midt på Indkøbs egen hjemmeside er der link til e-handel og til aftalekataloget 
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e-Handel 
Aftalekatalog  (start ved at klikke på linket) 

 

 
 
 
Aftalekatalog kan også findes ved at skrive web adressen: http://navision-web/Aftaleweb/ 

 
Alle har adgang til Aftalekataloget. Til E-handel skal der bruges kode til. Læs mere om E- 

handel på hjemmesiden i venstre side. I aftalekataloget findes de aftaler som Esbjerg  

Kommune har indgået med udvalgte leverandør. 
 
Forsiden af kataloget ser sådan ud: 

 

Leverandør: 

 
Produkter: 

 
Varegruppe: 

 
Kategori: 

 
Kontrakt nummer: 

 
Aftale  ansvarlig: 

 
Deltagere: 

 
Institution: 

 
Ryd       Søg 

 

De 2 nemmeste søgemetoder er:                                                                                       

Enten at søge i feltet produkter, hvor man kan skrive det søgeord, f.eks. toner herefter finder 

systemet de kontrakter der omfatter dette søgeord. 

En anden mulighed er, at man undlader at skrive noget i felterne og i stedet trykker direkte på 

søg-knappen. Så får man den totale lister over kontrakter frem og man kan herefter klikke sig 

ind på hver enkelt kontrakt, for at få mere information omkring den enkelte kontrakt. 

Vi opdaterer listen i aftalekataloget løbende.                                                                      

Hold øje med hjemmesiden, ”Nyheder” vil løbende blive opdateret, både ved indgåelse af nye 

aftaler og andre indkøbsmæssige nyheder. 

Ved spørgsmål er I altid velkomne til at kontakte Indkøb:  

Indkøbskonsulent Sys Frostholm – 761 61453 – login: smf 

Indkøbskonsulent Maja Clausen – 761 61451 – login: macl  

 

 

 

http://navision-web/Aftaleweb/
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Noter/forslag til kommende revisioner: 
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Legestafettens Inspiration til Risikovurdering (LIR) er udarbejdet med det formål at inspirere til en mere rationel og operationel anvendelse af
standarderne DS/EN 1176: 2008. i.f.m. byggesagbehandling og godkendelse af nye legepladse og-redksbaer og endvidere til allokering af resurser
i.f.m. registreringer af afvigelser i.f.m  Legepladsinspektioner.Vurderingen er baseret på Legestafetten’s mangeårige erfaring og aktive deltagelse i
standardiseringsarbejdet. Obs. Risikovurdering er legepladsejerens ansvar og LIR anvendes derfor på eget ansvar.
(LIR ver. 1.0)

Standard Ref.: DS/EN 1176: 2008

Konklusion:
Indhent byggemyndighedens forhåndsgodkendelse!

Status:
Ovenstående indgår nu i Sikkerhedspolitikken for Københavns Kommunes Daginstitutioner!

Legestafettens Inspiration til Risikovurdering: DS/EN 1176:2008
2008 Del: 1 Pkt.: 4.2.8.4 Beskyttelse mod skader i faldrummet

Afvigelse:
Dækket er placeret i klatrevæggens faldområde!

Risikovurdering:
Den generelle afstand på 1500mm vurderes at ville medføre en øget risiko for uheld i transisionen
mellem dæk og klatrevæg.

Rationale:
Dækket indgår i et kontinuerligt forløb (Def. 3.19 Gruppe af redskaber) og vurderes at opfylder de
beskrevne kriterier for ”eftergivende konstruktion” som er introduceret flere steder 1176 i.f.m.
revisionen. Desuden fører placeringen hen til en aktivitet med relativ lav faldhøjde.

Af sekundær betydning kan fremhæves at dækkets placering til en vis grad vil foranledige at andre
genstande (f.e.ks trehulede cykler, legevogne) bliver anbragt i faldområdet!


