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TÜV Certificeringskursus for Legepladsinspektører. (Intensivt ”In-House”)

TÜV er et fuldt akkrediteret test-og Certificeringsorganisation som udbyder et intensivt person-
certificeringskursus som legepladsinspektør. Kurset afvikles i.h.t. standarderne, EN 45004 og EN
45011. Kursets varighed er 4 dage og kan efter ønske/aftale afholdes lokalt.

Formålet med kurset er at kursisten tilegner sig et detaljeret kendskab til standardens krav og
anvendelse og derved kvalificeres til at inspicere, registrere og rapportere om de sikkerhedsmæssige
forhold der forefindes på legepladsen baseret på standarden DS/EN 1176: 2008

(Afhængig af deltagernes erfaringer/behov kan der tilrettelægges et kursusforløb der kvalificerer
til at inspicere legeplads-og redskaber i.h.t. installationstidspunktet. (før/efter 2008 revision)

Dagsprisen for certificeringen er p.t. Kr. 19500
Kursusmaterialer, elektroniske Insp. rapporter og personcertifikat er inkluderet.
Kursisten skal selv medbringe de relevante standarder DS/EN 1176: 2008 Del 1,2,3,4,5,6,7,10,11
Obs: Delene 8 og 9 findes p.t ikke!

In-House formatet betyder at kurset efter aftale kan afvikles med blot en enkelt deltager, hvilket
naturligvis betyder 100% opmærksomhed og langt større chance for gennemførelse.
In-House formatet giver ligeledes tid og mulighed for at drøfte evt. interne problemstillinger.
Efter aftale kan op til 4 interne medarbejdere deltage u/b, dog uden at få udstedt certifikat.

Kursusinstruktør for TÜV er Soc. Pæd. Mogens Tom Jensen, Legestafetten, som er medlem af DS
230 udvalget og har mere end 25 års aktiv erfaring indenfor området (se evt. www.legestafetten.dk)

Kursisten får en grundig gennemgang af sikkerhedsstandarderne DS/EN 1176 del 1-7+10, 11.
Orientering om anvendelsen af relevante testværktøjer.
Orientering om anvendelsen af udleverede elektroniske inspektionsskabeloner.

Endvidere gennemgås relevante forhold vedr. Europæiske direktiver, national lovgivning, bygnings-
reglement, forsikrings-og ansvarsforhold og andet af betydning for opgavens udførelse.

Kurset afsluttes med en skriftlig opslagstest af ca. 4,5 timers varighed, hvor man har standarden til
rådighed. Efter bestået test udarbejdes/indsendes der senest 6 uger senere 2 stk. Insp. Rapporter som
efter godkendelse medfører udstedelse af certifikat. (se mere under betingelser)

På vegne af TÜV

Mvh
Soc. Pæd. Mogens Tom Jensen
Kursusinstruktør
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Certificeringsbetingelser for TÜV intensivt ”In-House” kursus:

P.g.a. det begrænsede antal deltagere kan kurset afvikles på 4 dage. (se programbeskrivelse)
Prisen er: (dagspris oplyses på tlf. 21674534)
Beløbet inkluderer undervisning og materialer.
HUSK: Kursisten skal selv medbringe en komplet DS/EN 1176: 2008 (evt. som håndbog)
Kurset afvikles i.h.t. gældende akkrediteringsbestemmelser: EN 45004, EN 45011

Kurset er tilrettelagt for deltagere der ikke tidligere er blevet certificeret.
Et forudgående kendskab til legepladsområdet, ex. fra ansættelse ved kommuner,
boligselskaber, anlægsgartnere eller firmaer indenfor branchen er naturligvis en fordel.
Der forudsættes et basiskendskab til brug af PC og Digitalkamera m.h.p. rapportering.

Kursusdeltageren vil stifte bekendtskab med den senest tilgængelige udvikling for
området, herunder de seneste standardtillæg, samt forklaringer på og fortolkninger af,
betydning for udførelsen af inspektionerne.

Deltageren vil blive orienteret om det billedrapporteringssystem som TÜV certificerede
legepladsinspektører får udleveret til anvendelse ved inspektionerne.
Disse hjælpemidler vil blive stillet til rådighed via internettet.

Deltagerne bliver introduceret til en skriftlig test som afvikles på kursets sidste dag.
Testen er af ”opslagstypen” og omfatter spørgsmål indenfor standardens krav og anvendelse.
Det kræves at min. 85% af spørgsmålene besvares korrekt, for at bestå testen.
Standarden er til kursistens rådighed under hele testen.

Senest 6 uger efter testen, indsendes 2 stk. Inspektionsrapporter i farve/papir kopi samt
en CD med kopi af rapporterne og kopi af de originale digitale billeder i JPG format.
(billederne kan blive anvendt til undervisning/fremvisning)
NB: Hvis man ikke skal udføre betalingsinspektioner kan denne del fravælges. (Ring for info)

Rapporterne vil blive evalueret for deres egnethed til at bibringe inspektionsrekvirenten
en præcis og anvendelig status for den/det inspicerede legeplads/redskab.
(f.eks. korrekt udfyldelse, henvisninger, billedanvendelse osv.)
(Udfører man ikke betalte inspektioner, kan denne rapporteringsdelen evt. fravælges.

TÜV foretager herefter en vurdering af det indsendte materiale og resultatet af den skriftlige test,
hvorefter der gives meddelelse om bestået/ikke bestået senest 2 uger efter modtagelsen.

Ved bestået modtager inspektøren herefter et certifikat som TÜV Legepladsinspektør.
Certifikatet er udstedt af TÜV SÜD og er i første certificeringsperiode gældende i 12 måneder fra
certifikatets udstedelsesdato. Perioden påbegyndes senest 6 uger efter bestået test.
Efter en bestået første Gen-certificering bliver certifikatperioden på 24 mdr.

I tilfælde af ”ikke bestået” vil der efter aftale blive givet mulighed for at aflægge en ny skriftlig test
/indsendelse af 2 nye inspektionsrapporter. Resultatet af ”om-testen” vurderes og meddeles som
for den oprindelige test. Varigheden er 1 dag. Prisen er (dagsprisen oplyses på tlf. 21674534)
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Dagsprogram:

1. dag:
10.00-10.45 Velkomst og Introduktion til kurset. (*1
11.00-12.00 Lov og jura i.f.m. Legepladssikkerhed/Inspektion (*4)
12.00-13.00 Frokost.
13.00-13.45 DS/EN 1176: 2008 Del 1 (*6)
14.00-14.45 DS/EN 1176…(fortsat)
15.00-16.00 DS/EN 1176…Spørgsmål / Svar

2. dag:
09.00-09.45 DS/EN 1176: 2008 Del 2, 3, 4, (*6)
10.00-10.45 DS/EN 1176…Del 3,
11.00-12.00 DS/EN 1176…Del 4,
12.00-13.00 Frokost.
13.00-13.45 DS/EN 1176: 2008 Del 5,
14.00-14.45 DS/EN 1776… Del 6, 7,
15.00-16.00 DS/EN 1176… Spørgsmål / Svar

3. dag:
09.00-09.45 DS/EN 1176: 2008 Del 10 (*6)
10.00-10.45 DS/EN 1176…Del 11
11.00-12.00 DS/EN 1176…Brug af testværktøj!
12.00-13.00 Frokost.
13.00.13.45 DS/EN 1176…(fortsat)
14.00-14.45 DS/EN 1177…Krav til underlag m.m. (*6)
15.00-16.00 Repetition / Spørgsmål / Svar.

4. dag:
09.00-09.45 Orientering om rapporteringsværktøjerne. (*7)
10.00-10.45 Opsamling, Spørgsmål / Svar
11.00-12.00 Oplæg vedr. Certificeringstest.
12.00-13.00 Frokost.
13.00-? Aflæggelse af skriftlig certificeringstest. (ca. 5 t)

(Ret til programændringer og rækkefølge forbeholdes)

Obs: Den ny-reviderede DS/EN 1176 Standard er gældende per ultimo Maj 2008.
Principielt har standarder ikke tilbagevirkende kraft og det kan derfor aftales, alt efter deltagernes
kvalifikationer og behov, om kurset skal udvides / tilrettelægges så deltageren opnår kompetencer til at
inspicere i.f.t. redskabernes/ legepladsens installationstidspunkt, idet dette kan have stor betydning for
prioritering og allokeringen af resurser.
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Programbeskrivelse:
Bemærk: Beskrivelser Ad *2, *3; *5 indgår ikke i de intensive In-House kurser.

Ad (*1) Velkomst og introduktion af programmet:
”en præsentation af kursets format og beslægtede praktiske oplysninger såsom tidsskema,
frokost og pauser, krævede materialer, påklædning for legepladsbesøg, transport,
parkeringsforhold, betaling, procedurer osv.”

Ad (*2) Intro: Børns leg og udvikling:
”vil udstyre deltagerne med en grundlæggende forståelse af kendte stadier i børns fysiske,
intellektuelle og sociale udvikling og relaterede stadier af leg og legemønstre på en
legeplads”. Formålet er at give værktøjer til en bedre forståelse af børns evne til at vælge
aktiviteter der giver nye kompetencer netop fordi de indeholder et element af risiko.

Ad (*3) Intro: leg contra sikkerhed:
”vil udstyre deltagerne med en forståelse af det iboende dilemma i forbindelse med børns
leg og brug af udstyr, baseret på det faktum, at en vigtig del af legen er legepladsens evne
til at give mulighed for at opdage risiko-elementer og at lære at håndtere disse”.

Ad (*4) Lovkrav / implikationer:
”vil give information om indholdet af det nye europæiske produkt sikkerheds-direktiv og
den nuværende nationale produkt sikkerhedslov, henvisninger i nationale byggeregler”.

Ad (*5) Facts og tal vedr. ulykker på legepladser:
”vil baseres på tilgængelige skadesdata og - statistikker fra danske myndigheder og
sammenlignes med tilsvarende udenlandske data og research.
Formålet er at skaffe værktøjer til bedømmelsen af situationer, som kan blive præsenteret
på en flertydig måde eller sågar ikke er tilstrækkeligt dækket af nuværende standarder”.

Ad (*6) EN 1176, Gennemgang af relevante standarder:
en både principiel og detaljeret gennemgang af standardens indhold og anvendelse!
Formålet er at give deltagerne en detaljeret viden om standardens indhold og anvendelse
og vil derfor også berøre baggrunden for de valgte krav og deres testmetoder.

Ad (*7) Anvendelse af rapporteringsværktøjer:
Identifikation og rapportering af inspektionsresultater skal være præcis og entydig, hvilket
stiller krav til både fotograferingen og valg af motiv, samt formuleringen af rapportens
tekststykker idet rapporten senere skal udgøre et af rekvirentens vigtigste
beslutningsgrundlag.

(TÜV In-House, intensivt, samlet)
Ny-Cert. Betingelser, Program og Beskrivelse
5/2-2012 (Rev. 2.5 + Web)
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