Relevante spørgsmål til vurdering af: Legepladsen

Vurderer I, at jeres legeplads er spændende og udviklende?
Nej, vi deler delvist legeplads med skolen, der er etableret med legestativ til skolebørn.
Herudover er der meget flisebelægning og mange ”skole”-regler, der begrænser børnenes brug af
området. Børnehaven har et lille afgrænset område, der er forbeholdt børnehavebørn, hvor en
jordbunke med en løs rutsjebane, en sandkasse, dyrehold samt legehus er de tilbud. Der er
indrettet afgrænsning med blomsterkummer, hvor vi har plantet forskellige blomster og
krydderurter med henblik på at stimulere syns-, smags- og lugtesans. Som børnehavelegeplads
mangler mulighed for motorisk- og sansemæssig stimuli, således at vores hverdag, der tager
udgangspunkt i naturpædagogik præges af dette også når vi er i børnehavens rammer og ikke
kun på tur.

Er legepladsen opbygget med henblik på børnenes forskellige motoriske formåen?
Nej.

Indgår legepladsen som et led i institutionens samlede pædagogiske virke?
Nej, det bør den, men grundet de dårlige legepladsrammer vælger vi oftest at søge væk herfra,
så pædagogikken stemmer overens med praksis.

Er legepladsen byggesagsbehandlet (BR95 kap. 5.3)?
Nej, - det er en skolelegeplads.

Er legepladsen blevet gennemgået af en eksamineret/certificeret legepladsinspektør?
Ja, senest sept. 2016

Lever redskaberne op til DS/EN 1176 (redskaber)?
Til dels.

DS/EN 1177 (faldunderlag)?
Ja, til dels.
Er der på legepladsen redskaber som er omfattet af standarden om naturlegepladser DS 1500?
Nej, desværre ikke endnu.

Har institutionen særlige regler for brug af legepladsen?
Ja. Idet vi pt. er underlagt skolens regelsæt må børnene ikke bruge legepladsen som
udgangspunkt for pindeleg, bare tæer, transport på køretøjer, ligesom lærerne har frabedt sig, at
børnene opholder sig på skolens område i tidsrummet 8.00-13.00 pga. forstyrrelser af
undervisningen.

Er der imprægnerede materialer på legepladsen bl.a. jernbanesveller eller elmaster. Her tænkes
først og fremmest på materialer som er imprægneret med creosot, krom eller kobber?
Nej.

Skemaet her er en del af BUPL’s vejledningsmateriale til udarbejdelse af BørneMiljøVurderinger.
Du kan finde de samlede materialer på http://www.bupl.dk/arbejdsmiljoe - under ’Børns sundhed
og sikkerhed’.

