Modulerne er sammensat i.h.t. de erfaringer der er gjort med allerede afholdte seminarer.
Sammensæt dit eget seminar ved at blande punkterne fra de enkelte moduler efter behov!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 1: DS/EN 1176:1-7 Struktur, Indhold og anvendelse:
1) Introduktion til lovgivnings- og ansvarsmæssige forhold i relation til "Legepladssikkerhed".
Herunder gennemgås også forholdet mellem gældende lovgivning og legepladser etableret
i.h.t. tidligere standarder.
2) En principiel gennemgang af DS/EN 1176, dens formål, opbygning og indhold med konkrete
eksempler på anvendelse og erfaringerne med erkendte "faldgruber".
3) Gennemgang af behovet for dokumentation samt opbygning og håndtering af rutiner i.h.t.
anbefalingerne i DS/EN 1176: 7, Vejledning om Installation, Inspektion og vedligehold.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modul 2: Sikkerhed sat i relation til børns leg og udvikling:
1) Legepladsaktiviteternes betydning i relation til børns behov for at afsøge grænser og tilegne
sig nye kompetencer, bliver større og størrehar så de er mindre udsatte for uheld og ulykker.
2) Introduktion til tal og fakta omkring legepladsulykker. Hvad sker der, hvor sker det, og hvorfor sker det. Hvordan påvirker mediernes håndtering af legepladsulykker os? Er det rationelt at
tømme legepladserne for legeredskaber eller endog lukke legepladserne?
Har de nye standarder hjulpet med at nedbringe antallet af ulykker?
Er der færre skader med produkter der opfylder standarden?
3) Hvilke daglige og/eller ugentlige foranstaltninger kan man, med et minimum af indsats,
foretage for at forebygge og fastholde et rimeligt sikkerhedsniveau.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modul 3: Inspektioner, Inspektører og Certificering:
1) Hvad skal man være opmærksom på, når man bestiller en inspektion af en certificeret legepladsinspektør og hvordan bruges inspektionsrapportens registreringer i det videre forløb?
2) Hvad vil det sige at foretage en risikovurdering og efter hvilke kriterier bør det foregå?
Hvordan prioriterer man udbedringsopgaverne på en forsvarlig måde og er der afvigelser,
der ikke har den store betydning for en rimelig sikkerhed?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modul 4: Erfaringerne med EN 1176 standarden i Europa:
1) En større undersøgelse publiceret af de øverste engelske sundhedsmyndigheder (HSE) viser
en række forhold, som det er svært at lukke øjnene for. Bl.a. ser det ud til, at 10 års massiv
indsats med sikkerhedsmæssige foranstaltninger på legepladser ikke kan dokumenteres
statistisk. Tal fra andre lande begynder at vise samme tendenser. Gør vi det rigtige?
I England er der eksempelvis installeret syntetiske underlag i et omfang, der overgår alle andre
Europæiske lande. Tilsyneladende uden statistisk virkning på faldulykker mht. antal og type.
Desuden er der nu er mistanke om et øget antal brækkede arme og ben.
Er problemerne anderledes i Danmark og hvis de er, hvordan kommer det så til udtryk?

