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inbjudan till rådgivardag:

RISK OCH SÄKERHET I LEKMILJÖER
Onsdag 15 juni 2016 i Lund

Välkommen till denna Rådgivardag där Moviums rådgivare Jan-Olof Gullberg och Petter Åkerblom medverkar,
tillsammans med två andra experter som ger oss perspektiv på domstolsprövning respektive barns risktagande. Ett syfte med dagen är att inspirera fastighetsägare
och den pedagogiska verksamheten att formulera varför
utemiljön bör främja barns möjligheter att ta risker som en
del av sin personliga utveckling. Ett sådant dokument är
till hjälp för rektorer och förskolechefer i mötet med föräldrar och ger vägledning i de fall då ett skadeärende gått så
långt att eventuella rättsliga påföljder diskuteras.

Foto: Uteförskolan Vinden, Lund.

Att söka gränser för sin förmåga är en av lekens
drivkrafter. Därför måste balans råda mellan säker
utemiljö och barns och ungas rätt att söka fysiska och
sociala utmaningar, även om det kan leda till skrubbsår,
blåmärken och en stukad fot. Ansvaret för barns lek,
lärande och hälsa är en komplex fråga som kräver
kunskap om barns utveckling – men också sunt förnuft.
Ansvaret stannar inte vid att hålla lekutrustningen och
utemiljön säker. Vi måste också skapa förutsättningar
för barns och ungas risktagande. Detta kan till exempel
hanteras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Fakta om Rådgivardagen
Avgift: 1 900 kr exkl. moms för prenumeranter inom Movium Rådgivning och kontaktpersoner och användare inom Movium Partnerskap.
Övriga: 2 400 kr exkl. moms.
Plats: Änglakonferens, Vävaregatan 13 i Lund.
Anmälan: Senast den 25 maj via www.movium.slu.se. Anmälan är
bindande. Vid avanmälan senast 7 dagar före seminariets start debiteras halva avgiften, därefter hela. Max. 40 deltagare.
Mer info: Parvin Mazandarani och Fredrik Jergmo, Movium,
040-41 50 00, parvin.mazandarani@slu.se

							
Program
09.00 Samling vid Lunds Centralstation, registrering
09.15 Avfärd med buss:
Studiebesök på skol- och förskolegårdar – med diskussion kring hur säkerhetstänkande och risktagande kan kombineras. Guider: verksamhetschef Anders Wånge Kjellsson
med kollegor, Naturskolan i Lund
Kaffe cirka kl. 09.30.
11.30

Lunch

12.30 Planering och förvaltning av utomhusmiljöer för lek och
lärande – strategier för riskbedömning i Lunds kommun
Lennart Pranter, bygg- och projektledare, Lunds kommun &
Anders Wånge Kjellsson
13.00 Infallsvinklar och förhållningssätt till barns och ungas
risktagande:
Vilka bedömningar gör en besiktningsman?
Jan-Olof Gullberg, landskapsingenjör, Landskap & Management, besiktningsman för lekplatser. Moviums rådgivare i
Lekplatssäkerhet samt anläggning och skötsel
Att bygga stad för barn och unga på deras villkor – hur
underlättar nationella riktlinjer detta?
Petter Åkerblom, landskapsarkitekt och universitetslektor,
SLU, med ansvar för Staden och barnen-temat på Tankesmedjan Movium. Rådgivare i Skolgårdsförvaltning samt
utemiljöer för barn och ungdom

Domstolsprövning vid händelser i utemiljö för barn
och unga
Magnus Bolin, chefsåklagare, Åklagarmyndigheten i Göteborg
Förebyggande säkerhet i skolans utemiljö – vad säger
lärare och elever?
Lina Gyllencreutz, specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård
och vikarierande lektor vid institutionen för omvårdnad, Umeå
universitet
15.00 Kaffe
15.20 Barns rätt till skrubbsår
Hur kan en konstruktiv samsyn utvecklas när det gäller
synen på risk och säkerhet? Vilket ansvar har olika aktörer
för att skapa förutsättningar för barns utveckling? Vilka är de
viktigaste stötestenarna? Möjliga strategier? Vilken roll spelar
nationella regelverk och lokala riktlinjer för att främja en utveckling där även sunt förnuft får plats?
Reflektioner och samtal med inledare och publik under ledning
av Titti Olsson, vetenskapsjournalist, redaktör för Tidskriften
STAD, Movium
16.35 Aktuellt inom Movium Rådgivning
Fredrik Jergmo, rådgivningsansvarig
16.45 Avslutning
Tåg avgår från Lund till Göteborg kl. 17.20 och till
Stockholm kl. 17.23.

