
 1 

 
 
  

Generelle sikkerhedsregler  

udendørs for 

den private pasningsordning  

i Aarhus Kommune 

(Selvstændige børnepassere) 

 

 

 
 



 2 

Anbefalinger fra Standardbyggeprogram for daginstitutioner  
Aarhus Kommune, Magistratens 5. Afdeling 
Børn og Unge, Bygningsafdelingen.  
 
Illustrationer og uddybning af let-tilgængelige og ikke let-tilgængelige legeredskaber:  
Legepladssikkerhed for ejendomsserviceteknikere",  
Revideret sommeren 2015 for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.   
http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/Indretning-og-Vedligeholelse-af-Legepladser.pdf 
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Indhegning af udearealer. 
Omkring have- og legearealer sættes hegn i min. 1 meters højde, i en konstruktion, der ikke indbyder til 
klatring. Hegnslåger monteres med lukkemekanismer, der ikke kan betjenes af børn. Afstand mellem un-
derkant af hegn og terræn skal være mindre end 5 cm. 
 
Vi anbefaler hegnhøjde på min. 1,2 meter, jævnfør retningslinjer fra Aarhus Kommune. 

 
Klemfælder 
For at et barn ikke skal kunne kravle eller falde gennem åbninger, så hovedet sidder fast, må der ikke være 
afstande på mellem 9 - 23 cm, hvis åbningen er dybere ned 10 cm, og placeret mere end 60 cm over 
gulv/terræn. Dette gælder, hvis åbningerne er omkranset af materiale på alle sider. 
 
Er der tale om delvis lukkede åbninger, og åbningens indgang er placeret 60 cm eller mere over gulv/ter-
ræn, samtidig med at dybden og bredde er større end 4,5 cm x 4,5 cm, er det farligt. Og hvis åbningen er 
mindre end 9 cm kan der være tale om en spalte og det er farligt. Dvs. mulighed for kvælningsulykke. Hove-
det kan komme fri, hvis åbningens bredde er større end 15,5 cm. 
 
Vil man lave cirkulære åbninger i fx. en finerplade, må disse ikke have en diameter der ligger imellem 9 - 23 
cm. 
 
 
Fingerfælder 
Fingerfælder er farlige. Barnets fingre må ikke kunne sidde fast, når det f.eks. rucher eller falder ned fra en 
platform. Åbninger skal derfor være mindre end 8 mm (prøv med en rundstok) eller større end 25 mm. 
Rør ender skal være lukkede for at undgå, at fingre kommer i klemme. Lukkeanordninger må ikke kunne 
fjernes uden værktøj. 
 
 
 
Spidse vinkler 
Der må ikke være spidse nedadgående vinkler på mindre end 60 grader, som kan 
fange halstørklæder, anorak- og nøglesnore og give risiko for kvælning.  
 
 
 
Sideafskærmningen 
Sideafskærmningen skal være mindst 70 cm målt fra ståfladen til oversiden på sideafskærmningen, når 
ståfladen er mere end 1 meter over terræn. Sideafskærmningen skal være lavet sådan, at den ikke kan bru-
ges som stige, eller til at stå eller sidde på. Afskærmningen må bestå af vandrette brædder, men skal kon-
strueres sådan, at børn ikke kan komme under, igennem eller klatre på den. 
 
Sideafskærmninger må ikke være udformet med vandrette lister, på en måde som kan friste børnene til 
klatring. Oversiden af sideafskærmningen skal udformes, så den ikke er attraktiv at sidde, stå eller klatre på.  
 
Hvis ståfladen er placeret mere end 1 meter over terræn, og det er et let tilgængeligt legeredskab, skal der 
være en sideafskærmning.  
 
Vi anbefaler sideafskærmning, hvis ståfladen er placeret mindst 60 cm over terræn, jævnfør retningslinjer 

fra Aarhus Kommune. 
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Let-tilgængelige legeredskaber  

At legeredskaber er let tilgængelige, vil sige at redskabet kun kræver grundlæggende motori-
ske færdigheder at bevæge sig op i legereskabet. Dvs. at redskabet er tilgængeligt for små 
børn op til 3 år. 
 
Ikke let-tilgængelige legeredskaber  
Legeredskaberne er udformet, således, at mindre børn ikke har let adgang. Legeredskaber, 
der ikke er let-tilgængelige, skal først have sideafskærmning når platformen er mere end 2 m 
over legefladen. Hvis det påkræves, at der sættes sideafskærmninger op, skal disse have en 
højde på mindst 70 cm. Det anbefales, at det er højere til store børn. 

 
 
Faldunderlag 
Faldunderlag placeres, hvor faldhøjden er over 1 m. Op til 1 m er jord/græs tilstrækkeligt.  
 
Vi anbefaler faldunderlag ved faldhøjde på 60 cm og derover, jævnfør retningslinjer fra Aarhus Kommune. 

 
 
Stødområdet 
Der er ingen regler for stødområdets udstrækning, hvis faldhøjden er mindre end 1 meter. 
Hvis faldhøjden er mellem 1 meter og 1,5 meter, skal stødområdets udstrækning være mindst 1,5 m.  
 
Hvis faldhøjden er mellem 1,5 meter og 3,0 meter (3 m = max. 
faldhøjde), skal stødområdets udstrækning være lig med to 
tredjedele af faldhøjden plus 0,5 meter. 
 
Her eks. på stødområde ved et lille legetårn med rutsjebane. 
 
Vi anbefaler, at ved faldhøjde mellem 60 cm og 1 meter, skal 
stødområdets udstrækning være mindst 1,5 m. jævnfør Aarhus 
Kommunes retningslinjer. 
 
 
 
Brønde og dæksler 
Alle brønde og dæksler i børneområder skal være sikret mod pilfingre, så der ikke er risiko for uheld ved at 
et dæksel kan fjernes eller lignende. 
 
 
Trampoliner  
Vedr. trampoliner er anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen, at der som hovedregel ikke må forefindes tram-
poliner i institutioner.  
 
Hvis der forefindes trampoliner, må de kun benyttes, når der er en person til stede, som har godkendt bevis 
for at have modtaget undervisning til brug af trampoliner.  
 

Når trampolinerne ikke er i brug, skal der være afspærret. Evt. ved at fjerne stige og andre klatremulighe-

der. Der samme gør sig gældende for nedgravede trampoliner. 


