Indledning:

Kravene i DS/EN 1176 har ikke til formål at forringe den betydning, som legepladsredskaber 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 muligheden for at møde acceptable risici som en del af et
stimulerende, udfordrende og 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 legetilbud. Imidlertid vil
afvejnin- gen af sikkerhed og nytteværdi sandsynligvis være forskellig 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 lejlighed 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 handikap 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,
fx hvis der ikke er opsyn. De krav, der er særligt vigtige, som fx beskyttelse mod fastklemning af hoved og hals
samt beskyttelse mod uforsætligt 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 handikap. Dette kræver naturligvis
legeområder, der er sikre og samtidig tilbyder det krævede niveau af udfordring og stimulering for alle mulige
brugergrupper. Kravene til beskyttelse mod fastklemning af hoved og hals i denne standard gælder ikke for
børn med forstørret hovedstør- relse (fx hydrocephalus eller Downs syndrom) eller børn, der bærer hjelm

Emne

Denne del af EN 1176 fastlægger generelle sikkerhedskrav til legeredskaber og -underlag på offentlige
legepladser. Supplerende sikkerhedskrav til bestemte legepladsredskaber er indeholdt i de efterfølgende
dele af denne stan- dard.
Denne del af EN 1176 dækker legepladsredskaber til alle børn. Den er udarbejdet under hensyntagen til
nødvendig- heden af at overvåge mindre børn og børn, der er mindre dygtige eller kompetente.
Formålet med denne del af EN 1176 er at sørge for et passende sikkerhedsniveau ved leg i, på eller omkring
lege- pladsredskaberne og samtidig at fremme aktiviteter og legetilbud, som vil gavne børn, fordi de giver
værdifulde erfaringer, der sætter børnene i stand til at magte situationer uden for legepladsen.
Denne del af EN 1176 gælder for legepladsredskaber beregnet til at blive brugt af børn individuelt og kollektivt,
men gælder ikke for byggelegepladser (skrammellegepladser). Den gælder også for redskaber og enheder, der
er instal- leret som legepladsredskaber, til trods for at de ikke er fremstillet med dette for øje, mens genstande
defineret som legetøj i EN 71 og i legetøjsdirektivet ikke er omfattet af standarden.
NOTE – Byggelegepladser er afskærmede, sikrede legepladser, der er drevet og bemandet i henhold til almindeligt
accepterede principper, som fremmer børns udvikling, og som ofte er baseret på selvbyggede redskaber.

Denne del af EN 1176 fastlægger krav, der vil beskytte børn mod farer, som de måske ikke vil kunne forudse,
når redskabet bruges efter hensigten eller på en måde, som med rimelighed kan forudses.

