Vedlegg D –
Kontrollskjema Lekeplasser

Wessel Vel
Orgnr 983825818

Versjon 1.0

Veiledning
Ved befaringen skal alle punkter gjennomgåes for hver av lekeplassene underlagt
internkontrollen. Eventuell nærmere utfylling gjøres på skjemaets bakside. Ved
gjennomført befaring skal skjema sendes styre, innen angitt frist.
Kryss av for Lekeplass

*Må utbedres

Spesielt viktige dimensjonskrav

Mads vei

1 = Alvorlig

Fallhøyde, over

60 cm

Herremandens vei

2 = Middels

Alle åpninger, ikke mellom

9-23 cm

Slagterens vei

3 = Lav

Gress som underlag, inntil

90 cm

Dato for befaring:
Gjennomført av:
#

Kontrollområde

1

Er det behov for inngjerding av hensyn til trafikk i området?

2

Har alle lekeapparater som innebærer fallrisiko støtdempende
underlag som tilsvarer fallhøyden?
(Over 60 cm. Gressunderlag kun inntil 90 cm)

3

Blir underlaget godt vedlikeholdt?

4

Er det tilstrekkelig sikkerhetssoner rundt de lekeapparater som
har pendel eller sklifunksjon?

5

Er det åpninger eller vinkler i lekeapparatene som innebærer
fare for at hetter, snorer og skjerf kan bli hengende fast?

6

7
8

9

OK

Må
utbedres*

Frist

Er det åpninger i rekkeverk, mellomrom mellom gulv og
rekkverk og mellom rekkverk og tak som medfører fare for at
hode kan sette seg fast?
(Mellomrom på 9 – 23 cm)
Finnes det åpninger i gulvplanker og trapper som medfører fare
for at bein kan bli sittende fast?
(Mellomrom på 4 – 7 cm)
Finnes det åpninger i lekeapparatene som innebærer fare for at
fingre kan bli sittende fast?
(Mellomrom på 0,8 – 2,5 cm)
Er det tilstrekkelig høyt rekkverk på skliene, klatrestativene og
andre lekeapparater hvor det er fare for å falle ned?

10

Er metalldeler i rekkverket på skliene, kjettinghåndtakene på
huskene og i klatrestativene tildekket med materiale som vil
redusere faren for frostskader?

11

Er det spiker, skruer eller andre spisse gjenstander som står ut
av lekeapparatene?

12

Er det annen slitasje eller andre forhold ved lekeapparatene
som kan medføre fare?

13

Er lekeplassen tydelig skiltet med hvem som har ansvaret for
denne og hvor evt. Feil/mangler skal rapporteres til?
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