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Handleplan ifm. Legepladsrapport 
 
 

Institution/udflytterbase  
Katamaranen Hjertinggården 
 

Dato for udarbejdelse af handleplan 
31. marts 2022 
 

Dato for legepladstilsyn 
11. november 2021 
 

Anmærkninger i legepladsrapporten og opfølgning herpå 
 
 

Rutinemæssig vedligeholdelse 

 
 
Anmærkning: Den rutinemæssige vedligeholdelse af legepladsred-skaber og –underlag bør 
bestå af forebyggende for-anstaltninger for at opretholde sikkerhedsniveauet, funktionen og 

overensstemmelsen med den eller de relevante dele af EN 1176. Sådanne foranstaltninger bør 
omfatte: Fjernelse af efterladenskaber. 
 
Risikovurdering: Lav 
 
Dato for udbedring: Dagligt 
 
Ansvarlig for udbedring: samtlige medarbejdere sammen med børn 
 
Bemærkning: Der ryddes op dagligt på hele legepladsen - der er særligt opmærksomhed 
på oprydning ved faldgrus - ligesom der fremadrettet ikke leges i faldgrusset  
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Rutinemæssig vedligeholdelse 

 
 
Anmærkning: Den rutinemæssige vedligeholdelse af legepladsred-skaber og –underlag bør bestå af 

forebyggende for-anstaltninger for at opretholde sikkerhedsniveauet, funktionen og overensstemmelsen med 

den eller de relevante dele af EN 1176. Sådanne foranstaltninger bør omfatte:  

Nymaling af overflader  
 
Risikovurdering: let 
 
Dato for udbedring: maj 2022 
 
Ansvarlig for udbedring: pædagogsik personale/pedel 

 
Bemærkning: forbindelse med vores legepladsdag i maj vil der blive malet. Alternativt gør 
vores ”pedel” det. 
 
 

Krybetunnel 

 
 
Anmærkning: Fastklemning af hele kroppen  

Redskaber bør konstrueres således, at der ikke kan opstå farlige situationer, som kan medføre fastklem-ning, 

fx ved tunneller, som børn kan kravle ind i med hele kroppen  
< 750 mm må tunnel max være 2000 mm  
 
Risikovurdering: lav – risikovurdering er udarbejdet 
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Dato for udbedring: ikke relevant 
 
Ansvarlig for udbedring: ikke relevant 
 
Bemærkning: Der er udarbejdet en risikovurdering på denne tilbage i 2019 - denne er 

tilgængelig i børnehavens legepladsmappe - I denne står der: 
Børnehavens børn kan kravle igennem og sidde og lege i røret. 
Personalet kan nå ind til barnet fra begge ender af røret og guide et barn ud hvis det er 
nødvendigt. Så det vurderes at røret kan forblive uændret på legepladsen. 
Rationale: Det vurderes at sikkert kan lege i røret. At personalet kan kravle ind fra begge sider 
og hjælpe 
 

Oprydning  

 
Anmærkning: Rutinemæssig vedligeholdelse  

Den rutinemæssige vedligeholdelse af legepladsred-skaber og –underlag bør bestå af forebyggende for-

anstaltninger for at opretholde sikkerhedsniveauet, funktionen og overensstemmelsen med den eller de 
relevante dele af EN 1176. Sådanne foranstaltninger bør omfatte:  

Fjernelse af efterladenskaber  
 
Risikovurdering: lav 
 

Dato for udbedring: dagligt 
 
Ansvarlig for udbedring: samtlige medarbejdere sammen med børn 
 

Bemærkning: Der ryddes op dagligt på hele legepladsen - der er særligt opmærksomhed 

på oprydning ved faldgrus - ligesom der fremadrettet ikke leges i faldgrusset 
 

Faldgrus  

  
Anmærkning: Rutinemæssig vedligeholdelse  
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Den rutinemæssige vedligeholdelse af legepladsred-skaber og –underlag bør bestå af forebyggende for-
anstaltninger for at opretholde sikkerhedsniveauet, funktionen og overensstemmelsen med den eller de 

relevante dele af EN 1176. Sådanne foranstaltninger bør omfatte:  

Genopretning af niveauet for løst fyld  

 
Risikovurdering: lav 
 
Dato for udbedring: april 2022 
 
Ansvarlig for udbedring: Pædagogisk leder 
 

Bemærkning: Der fyldes op med faldgrus/faldsand 

 

Oprydning  

 
 

Anmærkning: Rutinemæssig vedligeholdelse 

Den rutinemæssige vedligeholdelse af legepladsred-skaber og –underlag bør bestå af forebyggende for-
anstaltninger for at opretholde sikkerhedsniveauet, funktionen og overensstemmelsen med den eller de 

relevante dele af EN 1176. Sådanne foranstaltninger bør omfatte: 

Efterspænding af befæstelseselementer 

 
Risikovurdering: middel 
 
Dato for udbedring: november 2022 
 
Ansvarlig for udbedring: pedel 
 

Bemærkning: befæstelseselementerne er efterspændt 

 

Oprydning  
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Anmærkning: Rutinemæssig vedligeholdelse 

Den rutinemæssige vedligeholdelse af legepladsred-skaber og –underlag bør bestå af forebyggende for-
anstaltninger for at opretholde sikkerhedsniveauet, funktionen og overensstemmelsen med den eller de 

relevante dele af EN 1176. Sådanne foranstaltninger bør omfatte: 

Vedligeholdelse af friarealer 

 
Risikovurdering: lav 
 
Dato for udbedring: november 2022 
 
Ansvarlig for udbedring: pedel 
 

Bemærkning: træ er blevet beskåret 

 


