Legepladsens
indretning og udstyr
1 dags intensivt kursus
En inspirerende og spændende kursusdag, som giver
dig viden om muligheder og begrænsninger, når
legepladsen skal indrettes.

27992

Lær mere om:
•
•
•
•
•
•
•
•

Muligheder og behov ved indretning
Legepladstyper og sikkerhedskrav
Ansvar og mulige ansvarsfraskrivelser
Helårsanvendelighed, terræn og natur
Valg af funktioner, legeredskaber mv.
Krav til leverandører af legepladsudstyr
Faldunderlagstyper
Planlægning, vedligeholdelse og kontrol.

Læs mere på www.teknologisk.dk/k27992

Kurset henvender sig til
Kurset er specielt tilrettelagt for ejere af legepladser samt legepladsansvarlige. Der er især
fokus på områder, som har interesse for personer,
der står for etablering, fornyelse eller renovering.
Hvorfor deltage
Der er mange indfaldsvinkler og ideer, mange
hensyn at tage og mange fristende tilbud, når en
legeplads skal etableres eller renoveres.

På kurset får du inspiration til indretning samt
overblik over muligheder og problemstillinger
samt indsigt i de valg, der skal træffes og de
faldgruber, der kan være.

Sted
Teknologisk Institut
Kongsvang Alle 29, 8000 Aarhus C
eller

Du får også værktøjer, der kan bruges til at
manøvrere gennem processen med et minimum
af forglemmelser, fejltagelser og hovsa-løsninger.

Teknologisk Institut
Gregersensvej 1, 2630 Taastrup

Udbytte
•
Inspiration, overblik og metode til at
bestemme legepladsens indretning, samt
hvordan den bliver sikker og velfungerende
•
Oplæg til ”køreplan med tjeklister”, som
sikrer, at de aktuelle forhold og ressourcer
udnyttes optimalt
•
Viden om forskellige faldgruber
•
Orientering om det lovmæssige grundlag i
forbindelse med etablering samt om sikkerhed og ansvar i forbindelse med brug.

Pris
Kr. 3.590,- plus moms.

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.

Kontakt				
Læs mere
..............................................................

Rabat
Ved tre eller flere samtidige tilmeldinger fra
samme virksomhed opnår I 10 % rabat.
Sådan tilmelder du dig
• Tilmeld dig på www.teknologisk.dk/k27992
• E-mail til tbc@teknologisk.dk
NB! Tilmelding er bindende.

Yderligere oplysninger
Morten Ulletved
tlf. 72 20 16 93 eller
e-mail mju@teknologisk.dk
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