
 
 
 
 
 
 
 

FAGDAG – lekeplasser, skole- og 

nærmiljøanlegg 

INSPIRASJON 
og gode råd til bedre anlegg 

 

13/10/2010 
 

Norsk lekeplassforum 



Program  
 

Tema: Lekeplasser / skole- og nærmiljøanlegg 

– inspirasjon 

Dato: torsdag 13/10/10  

Kurssted: Norske Landskapsarkitekters forening; 

NLA, Josefines gt 34, Oslo - OAF-salen 

 

 
 

 
 

 

Fra – til Varighet Tema Foredragsholder 

0930- 1000 30 min Kaffe/registrering  

1000-1130 90 min Inspirasjon og eksempler 
fra Danmark 

Helle Nebelong, www.sansehaver.dk 

1130-1145 15 min Kaffe og frukt   

1145-1215 30 min Universell utforming  
- eksempler fra norsk standardiseringsarbeid 

Britt Stokke Lønnås 
Standard Norge 

1215-1315 60 min LUNSJ  

1315-1345 30 min Sikkerhetsbeskrivelser 
 

Morten Anker-Nilssen, Oslo kommune/ 
Norsk Lekeplassforum 
 

1345-1415 30 min Spillemiddelsøknader  
- hva får man støtte til 

Rep. fra Kulturdepartementet 

1415-1515 60 min Inspirasjon og eksempler fra nærmiljøanlegg i Berlin Øyvind Vestre, Aktiv Arena 

1515-1600 45 min Befaring til Uranienborg 
skole 

Øyvind Vestre og  
Merte Haug 



 Foredragsholderne 
 
Helle Nebelong  
er landskapsarkitekt MAA, MDL og Master of Public Mangement, MPM. 
Hun arbeider med design av uterom for alle og er spesialist i innretning av 
sansehaver og lekeplasser. Også vært en forløper for universellutforming 
av lekeplasser. Helle er leder av Dansk Legeplads Selskab. 
 
Britt Stokke Lønnås 

er ansatt i Standard Norge og har jobbet med standarder for sikkerhet 
lekeplassutstyr i en årrekke. Hun er nå prosjektleder for  
standardiseringsarbeid om universell utforming av uteområder der 
lekeplasser, skoler og barnehager er sentrale tema. Hun vil også orientere 
om det europeiske arbeidet i CEN/TC 136 Play for all.   
  
Morten Anker-Nilssen  

Er hortonom fra UMB og jobber som park- og friområdeforvalter i Oslo 
kommune Friluftsetaten. Morten har ansvaret for sikkerheten ved 
lekeplasser i Friluftsetaten og er sertifisert lekeplassinspektør. Morten er 
også styremedlem i NLF og underviser på inspektør- og fagkurs i regi av 
NLF. 
 
Øyvind Vestre 

Er daglig leder i Aktiv Arena.  Øyvind er en av initiativtakerne bak NLF og 
var mangeårig styreleder. Han jobber ellers med planlegging av 
uteområder for barn og unge. 
 
Merete Haug 

er landskapsarkitekt MNLA fra UMB og driver egen praksis i Oslo. De siste 
årene har en stor del av oppdragene bestått i planlegging av barnehager, 
skolegårder og aktivitetsanlegg.  
 
 
 
 
 
 
 



www.lekeplassforum.no  

Påmelding 
 
 
Påmelding til fagdag lekeplasser i regi av NLF i samarbeid med NLA 
13/10/2010. 
 
Pris fagdag medlemmer NLF og/eller NLA kr 1.650.- 
Pris fagdag ikke medlemmer kr 2.050.- 
 
 
For elektronisk påmelding gå til www.lekeplassforum.no 
 
For skriftlig påmelding: (kun én påmelding pr skjema) 

Navn:  

Stilling/tittel:  

e-postadresse:  

 
Arbeidssted  
Adresse/postnr 
 

 

 
Fakturaadresse: 
(hvis annen enn over) 
 

 

Evt. bestillingsnummer  

Mobiltelefon  

Jeg ønsker å delta på 
fagdag: 

  

13/10/2010 Lekeplasser - inspirasjon 
  

Jeg er medlem av 

  

NLF  
  

NLA 
  

Norsk lekeplassforum 
 

Norsk Lekeplassforum (NLF) er en frivillig organisasjon for aktører 
som arbeider med sikkerhet i barns lekemiljø. 
 
NLF skal være en paraplyorganisasjon som har til hensikt å samle bred 
kompetanse knyttet til barns uterom. Fokus på kunnskap om sikkerhet i 
barns uterom er sentralt i alt arbeid forumet engasjerer seg i. Diskusjon 
omkring gjeldende regelverk og standarder er en naturlig del av dette. 
 
NLFs ordning med dokumentert kunnskap omkring sikkerhet på 
lekeplasser er en frivillig ordning 
 
NLF har som mål å heve kunnskapsnivået i Norge innen dette fagområdet 
og å utdanne personale som skal ha ansvar for blant annet årskontroll av 
lekeplasser. 
 
Hovedmålet til NLF er at alle som er berørt av arbeidet med sikkerhet i 
barns uterom, har mest mulig lik oppfatning og praksis av gjeldende 
regelverk. Vi ønsker å være et møtested hvor brukere, aktører i bransjen 
og andre interessenter kan bidra til trygge og attraktive lekemiljø for barn. 
 


