Brug af
legepladsstandarderne
DS/EN 1176:2008
5 dages intensivt kursus
Det ultimative kursus, der giver dig den viden, du har
behov for, når du har et professionelt ansvar for legepladser. Kurset afsluttes med eksamen.
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Lær mere om:
•
•
•

•
•

Indgående kendskab til alle relevante regler
Viden om de aktuelle love
Særligt kendskab til områder, der er
vigtige i forbindelse med forebyggelse af
ulykker
Afsluttende skriftlig eksamen
Adgang til optagelse i BULP, når eksamen
er bestået.

Læs mere på www.teknologisk.dk/k27989

Kurset henvender sig til
Kurset er specielt udviklet til personer, der har
brug for et indgående kendskab til legepladsområdet. Det er bl.a. personer, der arbejder med
indkøb, inspektion, montering og vedligeholdelse
af legepladser ansat i eksempelvis kommuner,
boligselskaber, hos anlægsgartnere eller legeredskabsfirmaer.
Hvorfor deltage
Du får på kurset en grundig indføring i sikkerhedskravene til legepladsen og dens legeredskaber

samt hvorledes resultatet af en legepladsinspektion kan viderebringes / rapporteres. Med
udgangspunkt i de fælles europæiske legepladsstandarder EN 1176:2008, kan du se frem til en
uge med oplæg, opgaveløsning og eventuelt
hjemmearbejde i forbindelse med standarderne.
Består du kursets afsluttende eksamen som
legepladskonsulent opfylder du et af de væsentligste krav til optagelse i BULP: Brancheforeningen
af Legepladskonsulenter og Uvildige Legepladsinspektører.
Udbytte
•
Et indgående teoretisk kendskab til de
standarder, der vedrører sikkerhed på legepladser - DS/EN 1176:2008
•
En gennemgribende praktisk belysning af
fejl og afvigelser på legeredskaber, bl.a. via
fotos fra det virkelige liv.
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.
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Rabat
Ved tre eller flere samtidige tilmeldinger fra
samme virksomhed opnår I 10 % rabat.
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• Tilmeld dig på www.teknologisk.dk/k27989
• E-mail til tbc@teknologisk.dk
NB! Tilmelding er bindende.
Kontakt				
Læs mere
..............................................................
Yderligere oplysninger
Morten Ulletved
tlf. 72 20 16 93 eller
e-mail mju@teknologisk.dk

..............................................................

