Vedligeholdelse og
sikkerhed på legepladsen
- et udvidet kursus
2 dages intensivt kursus
To spændende kursusdage for alle, der vil sikre sig den
bedste viden om sikkerheden og om forebyggelse af
ulykker.

27993 - E2017

Lær mere om:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvad der skal vedligeholdes
Lovgivningen
Ansvar vedrørende legepladser
Standarderne
Brug af testværktøjer
Inspektionsrapporten
Dagligt vedligehold
Opbygning af logbog.

Læs mere på www.teknologisk.dk/k27993

Kurset henvender sig til
Kurset er tilrettelagt for personer, der har
interesse, ansvar og forståelse for børns sikre
leg - eksempelvis medarbejdere i kommuner
(Teknisk Forvaltning/Vej&Park, dagpleje, skoler
og institutioner), boligforeninger og andre, der
via deres arbejde har et ansvar i forbindelse
med legepladser og -redskaber.
Hvorfor deltage
Du får et detaljeret indblik i de fælles europæiske standarder, deres brug og håndtering,
samt hvorledes de forskellige testværktøjer

anvendes således, at du selv kan vurdere legepladsen og dens redskaber ud fra en sikkerhedsmæssig betragtning.

Udbytte
•
Viden om de fælles europæiske standarder
på legepladsområdet, DS/EN 1176, DS/EN
1177, herunder DS 1500
•
Viden om lov om produktsikkerhed, byggelovgivningen, herunder bygningsreglementet
•
Viden om hvem, der har ansvaret for hvad
•
Viden om og forståelse af vigtige begreber
i standarderne
•
Viden, der giver mulighed for kritisk
gennemgang og vurdering af redskaber
•
Viden om vedligeholdelsen af legepladsen
•
Viden om opbygningen af logbog.

Kursusleder
Kim Munk Christensen er arkitekt. Han har siden
1983 udelukkende beskæftiget sig med legepladsindretning og udvikling af legepladsudstyr.
Kim Munk Christensen arbejdede i Legepladskontrollen på Teknologisk Institut fra 2002 til
2006 og er stadig tilknyttet Instituttet.

Tid & sted
•
28. - 29.11. 2017
Teknologisk Institut
Kongsvang Alle 29
8000 Aarhus C.

Pris
Kr. 6.590,- plus moms.
Rabat
Ved tre eller flere samtidige tilmeldinger fra
samme virksomhed opnår I 10 % rabat.
Sådan tilmelder du dig
• Tilmeld dig på www.teknologisk.dk/k27993
• Ring på telefon 72 20 30 00
• E-mail til kurser@teknologisk.dk
NB! Tilmelding er bindende.
Kontakt				
..............................................
Yderligere oplysninger
Poul Jeremiassen
tlf. 72 20 24 09 eller
e-mail poj@teknologisk.dk

Læs mere
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