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Handleplan ifm. Legepladsrapport 
 
 

Institution/udflytterbase  
Katamaranen Sjelborg Børnehave 
 

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: 
Efterspænding af befæstelseselementer 
 
Risikovurdering: Lav 
 
Dato for udbedring: november 2021 
 
Ansvarlig for udbedring: pedel/teknisk service medarbejder 
 
Bemærkning: Befæstigelses elementer er efterspændt 
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Råd  

  
 
Anmærkning: Korrigerende vedligeholdelse bør omfatte foran-staltninger til afhjælpning af fejl eller til 

genetable-ring af det nødvendige sikkerhedsniveau for lege-pladsredskaber og under. Sådanne foranstaltninger 

bør omfatte: Udskiftning af slidte eller defekte dele – Råd 

 
Risikovurdering: middel 
 
Dato for udbedring: februar 2022 
 
Ansvarlig for udbedring: teknisk servicemedarbejder 
 
Bemærkning: samtlige brædder er blevet udskiftet 
 
 

Klatrevæg 

  
 

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: lav  
 
Dato for udbedring: februar 2022 
 
Ansvarlig for udbedring: teknisk servicemedarbejder 
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Bemærkning: Plade er udskiftet – klatreanordningerne er fastspændt 
 

Gynge 

 
Anmærkning: Frihøjde 

Den mindste frihøjde for gruppegyngesæder skal i hvileposition være 400 mm 

Mål til 250 mm 

 
Risikovurdering: lav 
 
Dato for udbedring: maj 2022 
 
Ansvarlig for udbedring: pædagogisk leder 
 

Bemærkning: Der er fyldt faldgrus/faldsand på området 
 

Rotationsredskab  

  
Anmærkning: Faldrummets udstrækning 

Med mindre andet er anført, skal faldrummets ud-strækning være mindst 1500 mm omkring højere-liggende 
dele af redskabet målt vandret og fra det lodrette projektionsplan under redskabet 

Målt til 87 mm 

 
Risikovurdering: ikke relevant 
 
Dato for udbedring: ikke relevant 
 
Ansvarlig for udbedring: ikke relevant 
 

Bemærkning: I dialogen med legepladsinspektøren er det tydeliggjort, at der ved 

redskabet ikke kræves faldunderlag. 
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Råd  

  
 
Anmærkning: Korrigerende vedligeholdelse 

Korrigerende vedligeholdelse bør omfatte foranstaltninger til afhjælpning af fejl eller til genetable-ring af det 

nødvendige sikkerhedsniveau for lege-pladsredskaber og under. Sådanne foranstaltninger bør omfatte: 

Udskiftning af slidte eller defekte dele 

 
Risikovurdering: lav 
 
Dato for udbedring: februar 2022 
 
Ansvarlig for udbedring: pedel/teknisk servicemedarbejder 
 

Bemærkning: Redskabet er blevet fjernet fra legepladsen. 

 

Legehus ved Skovhuset 

 
 

Anmærkning: Korrigerende vedligeholdelse  

Korrigerende vedligeholdelse bør omfatte foran-staltninger til afhjælpning af fejl eller til genetable-ring af det 

nødvendige sikkerhedsniveau for lege-pladsredskaber og under. Sådanne foranstaltninger bør omfatte:  
Udskiftning af slidte eller defekte dele  

 
Risikovurdering: lav 

 
Dato for udbedring: november 2022 
 
Ansvarlig for udbedring: pedel 
 

Bemærkning: tagpladen er blevet udskiftet 
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Legehus ved Skovhuset 

 
 

Anmærkning: Redskabets finish 

Der må ikke være nogen udstikkende søm, wireaf-slutninger eller spidse eller skarpkantede kompo-nenter 
 
Risikovurdering: lav 
 

Dato for udbedring: november 2022 
 
Ansvarlig for udbedring: pedel 
 

Bemærkning: Sømmet er blevet fjernet 

 


