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Driftsinspektion af viste:

Armgang
Kontaktinformation
Beliggenhed

Børnehjørnet Gelsted

Adresse

Søgårdsvej 7, 4160. Herlufmagle

Kontaktperson

Elo Isaksen

Inspektør
Inspektionsdato
Redskabsinformation
Producent

Ukendt producent

Serie nr.
Installationsår

Kontrolpunkt
Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren
Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn
Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter
Udstikkende skarpe dele  Fx wireender, søm og skruer
Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade
Udstikkende boltgevind herunder manglede propper og møtrikhætter
Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.
Løse eller manglende dele.
Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser
Manglende vedligehold i øvrigt
Råd og svamp i træværk  OBS ved træ i jordkontakt
Faldunderlagets beskaffenhed og vedligehold

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!

Bemærkninger
Ktrl nr.

Vejledning:
"Ktrl nr." her skrives Ktrl nr. for iagttagelse. ”Beskrivelse” Her anføres relevante iagttagelser, kommentarer og
bestillinger. Husk at påføre relevante datoer.
Beskrivelse

© DALPIN ApS

Bemærkninger

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Iagtagelse

Ktrl nr.

Kontrolleret

Vejledning:
Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og
bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.
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Driftsinspektion af viste:

Fugleredegynge
Kontaktinformation
Beliggenhed

Børnehjørnet Gelsted

Adresse

Søgårdsvej 7, 4160. Herlufmagle

Kontaktperson

Elo Isaksen

Inspektør
Inspektionsdato
Redskabsinformation
Producent

Ukendt producent

Serie nr.
Installationsår

Kontrolpunkt
Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren
Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn
Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter
Udstikkende skarpe dele  Fx wireender, søm og skruer
Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade
Udstikkende boltgevind herunder manglede propper og møtrikhætter
Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.
Løse eller manglende dele.
Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser
Manglende vedligehold i øvrigt
Fastgørelse og slitage på sæde/sædebeslag
Fastgørelse og slitage på leje og lejeophæng
Fastgørelse og slitage på sjækler, kuglelejebeslag, kæder og kædeovertræk
Slidtage på bevægelige dele samt sliddele i øvrigt
Sædernes frihøjde. Bildæk og redegynger min. 40 cm  andre min. 35 cm
Råd og svamp i træværk  OBS ved træ i jordkontakt
Faldunderlagets beskaffenhed og vedligehold

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!

Bemærkninger
Ktrl nr.

Vejledning:
"Ktrl nr." her skrives Ktrl nr. for iagttagelse. ”Beskrivelse” Her anføres relevante iagttagelser, kommentarer og
bestillinger. Husk at påføre relevante datoer.
Beskrivelse

© DALPIN ApS

Bemærkninger

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Iagtagelse

Ktrl nr.

Kontrolleret

Vejledning:
Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og
bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.
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Driftsinspektion af viste:

Legehus
Kontaktinformation
Beliggenhed

Børnehjørnet Gelsted

Adresse

Søgårdsvej 7, 4160. Herlufmagle

Kontaktperson

Elo Isaksen

Inspektør
Inspektionsdato
Redskabsinformation
Producent

Ukendt producent

Serie nr.
Installationsår

Kontrolpunkt
Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren
Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn
Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter
Udstikkende skarpe dele  Fx wireender, søm og skruer
Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade
Udstikkende boltgevind herunder manglede propper og møtrikhætter
Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.
Løse eller manglende dele.
Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser
Manglende vedligehold i øvrigt
Råd og svamp i træværk  OBS ved træ i jordkontakt
Faldunderlagets beskaffenhed og vedligehold

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!

Bemærkninger
Ktrl nr.

Vejledning:
"Ktrl nr." her skrives Ktrl nr. for iagttagelse. ”Beskrivelse” Her anføres relevante iagttagelser, kommentarer og
bestillinger. Husk at påføre relevante datoer.
Beskrivelse

© DALPIN ApS

Bemærkninger

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Iagtagelse

Ktrl nr.

Kontrolleret

Vejledning:
Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og
bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.
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Driftsinspektion af viste:

Sandkasse VG
Kontaktinformation
Beliggenhed

Børnehjørnet Gelsted

Adresse

Søgårdsvej 7, 4160. Herlufmagle

Kontaktperson

Elo Isaksen

Inspektør
Inspektionsdato
Redskabsinformation
Producent

Ukendt producent

Serie nr.
Installationsår

Kontrolpunkt
Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren
Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn
Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter
Udstikkende skarpe dele  Fx wireender, søm og skruer
Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade
Udstikkende boltgevind herunder manglede propper og møtrikhætter
Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.
Løse eller manglende dele.
Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser
Manglende vedligehold i øvrigt

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!

Bemærkninger
Ktrl nr.

Vejledning:
"Ktrl nr." her skrives Ktrl nr. for iagttagelse. ”Beskrivelse” Her anføres relevante iagttagelser, kommentarer og
bestillinger. Husk at påføre relevante datoer.
Beskrivelse

© DALPIN ApS

Bemærkninger

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Iagtagelse

Ktrl nr.

Kontrolleret

Vejledning:
Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og
bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.
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Driftsinspektion af viste:

Legehus 1
Kontaktinformation
Beliggenhed

Børnehjørnet Gelsted

Adresse

Søgårdsvej 7, 4160. Herlufmagle

Kontaktperson

Elo Isaksen

Inspektør
Inspektionsdato
Redskabsinformation
Producent

Ukendt producent

Serie nr.
Installationsår

Kontrolpunkt
Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren
Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn
Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter
Udstikkende skarpe dele  Fx wireender, søm og skruer
Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade
Udstikkende boltgevind herunder manglede propper og møtrikhætter
Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.
Løse eller manglende dele.
Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser
Manglende vedligehold i øvrigt
Råd og svamp i træværk  OBS ved træ i jordkontakt
Faldunderlagets beskaffenhed og vedligehold

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!

Bemærkninger
Ktrl nr.

Vejledning:
"Ktrl nr." her skrives Ktrl nr. for iagttagelse. ”Beskrivelse” Her anføres relevante iagttagelser, kommentarer og
bestillinger. Husk at påføre relevante datoer.
Beskrivelse

© DALPIN ApS

Bemærkninger

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Iagtagelse

Ktrl nr.

Kontrolleret

Vejledning:
Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og
bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.
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Driftsinspektion af viste:

Kædebro
Kontaktinformation
Beliggenhed

Børnehjørnet Gelsted

Adresse

Søgårdsvej 7, 4160. Herlufmagle

Kontaktperson

Elo Isaksen

Inspektør
Inspektionsdato
Redskabsinformation
Producent

KOMPAN A/S

Serie nr.
Installationsår

jan 01, 2020

Kontrolpunkt
Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren
Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn
Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter
Udstikkende skarpe dele  Fx wireender, søm og skruer
Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade
Udstikkende boltgevind herunder manglede propper og møtrikhætter
Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.
Løse eller manglende dele.
Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser
Manglende vedligehold i øvrigt
Råd og svamp i træværk  OBS ved træ i jordkontakt

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!

Bemærkninger
Ktrl nr.

Vejledning:
"Ktrl nr." her skrives Ktrl nr. for iagttagelse. ”Beskrivelse” Her anføres relevante iagttagelser, kommentarer og
bestillinger. Husk at påføre relevante datoer.
Beskrivelse

© DALPIN ApS

Bemærkninger

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Iagtagelse

Ktrl nr.

Kontrolleret

Vejledning:
Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og
bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.
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Driftsinspektion af viste:

Legehus 2
Kontaktinformation
Beliggenhed

Børnehjørnet Gelsted

Adresse

Søgårdsvej 7, 4160. Herlufmagle

Kontaktperson

Elo Isaksen

Inspektør
Inspektionsdato
Redskabsinformation
Producent

Ukendt producent

Serie nr.
Installationsår

Kontrolpunkt
Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren
Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn
Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter
Udstikkende skarpe dele  Fx wireender, søm og skruer
Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade
Udstikkende boltgevind herunder manglede propper og møtrikhætter
Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.
Løse eller manglende dele.
Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser
Manglende vedligehold i øvrigt
Råd og svamp i træværk  OBS ved træ i jordkontakt
Faldunderlagets beskaffenhed og vedligehold

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!

Bemærkninger
Ktrl nr.

Vejledning:
"Ktrl nr." her skrives Ktrl nr. for iagttagelse. ”Beskrivelse” Her anføres relevante iagttagelser, kommentarer og
bestillinger. Husk at påføre relevante datoer.
Beskrivelse

© DALPIN ApS

Bemærkninger

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Iagtagelse

Ktrl nr.

Kontrolleret

Vejledning:
Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og
bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.
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Driftsinspektion af viste:

Junior Spica 2
Kontaktinformation
Beliggenhed

Børnehjørnet Gelsted

Adresse

Søgårdsvej 7, 4160. Herlufmagle

Kontaktperson

Elo Isaksen

Inspektør
Inspektionsdato
Redskabsinformation
Producent

KOMPAN A/S

Serie nr.
Installationsår

Kontrolpunkt
Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren
Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn
Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter
Udstikkende skarpe dele  Fx wireender, søm og skruer
Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade
Udstikkende boltgevind herunder manglede propper og møtrikhætter
Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.
Løse eller manglende dele.
Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser
Manglende vedligehold i øvrigt
Fastgørelse og slitage på leje og lejeophæng
Slidtage på bevægelige dele samt sliddele i øvrigt
Smøring af bevægelige dele
Fastgørelse og slitage på sæder og greb
Faldunderlagets beskaffenhed og vedligehold

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!

Bemærkninger
Ktrl nr.

Vejledning:
"Ktrl nr." her skrives Ktrl nr. for iagttagelse. ”Beskrivelse” Her anføres relevante iagttagelser, kommentarer og
bestillinger. Husk at påføre relevante datoer.
Beskrivelse

© DALPIN ApS

Bemærkninger

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Iagtagelse

Ktrl nr.

Kontrolleret

Vejledning:
Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og
bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.
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Driftsinspektion af viste:

Sandkasse
Kontaktinformation
Beliggenhed

Børnehjørnet Gelsted

Adresse

Søgårdsvej 7, 4160. Herlufmagle

Kontaktperson

Elo Isaksen

Inspektør
Inspektionsdato
Redskabsinformation
Producent

Ukendt producent

Serie nr.
Installationsår

Kontrolpunkt
Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren
Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn
Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter
Udstikkende skarpe dele  Fx wireender, søm og skruer
Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade
Udstikkende boltgevind herunder manglede propper og møtrikhætter
Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.
Løse eller manglende dele.
Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser
Manglende vedligehold i øvrigt
Råd og svamp i træværk  OBS ved træ i jordkontakt

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!

Bemærkninger
Ktrl nr.

Vejledning:
"Ktrl nr." her skrives Ktrl nr. for iagttagelse. ”Beskrivelse” Her anføres relevante iagttagelser, kommentarer og
bestillinger. Husk at påføre relevante datoer.
Beskrivelse

© DALPIN ApS

Bemærkninger

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Iagtagelse

Ktrl nr.

Kontrolleret

Vejledning:
Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og
bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.
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Driftsinspektion af viste:

Gyngestativ
Kontaktinformation
Beliggenhed

Børnehjørnet Gelsted

Adresse

Søgårdsvej 7, 4160. Herlufmagle

Kontaktperson

Elo Isaksen

Inspektør
Inspektionsdato
Redskabsinformation
Producent

Ukendt producent

Serie nr.
Installationsår

Kontrolpunkt
Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren
Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn
Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter
Udstikkende skarpe dele  Fx wireender, søm og skruer
Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade
Udstikkende boltgevind herunder manglede propper og møtrikhætter
Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.
Løse eller manglende dele.
Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser
Manglende vedligehold i øvrigt
Fastgørelse og slitage på sæde/sædebeslag
Fastgørelse og slitage på leje og lejeophæng
Fastgørelse og slitage på sjækler, kuglelejebeslag, kæder og kædeovertræk
Slidtage på bevægelige dele samt sliddele i øvrigt
Sædernes frihøjde. Bildæk og redegynger min. 40 cm  andre min. 35 cm
Råd og svamp i træværk  OBS ved træ i jordkontakt
Faldunderlagets beskaffenhed og vedligehold

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!

Bemærkninger
Ktrl nr.

Vejledning:
"Ktrl nr." her skrives Ktrl nr. for iagttagelse. ”Beskrivelse” Her anføres relevante iagttagelser, kommentarer og
bestillinger. Husk at påføre relevante datoer.
Beskrivelse

© DALPIN ApS

Bemærkninger

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Iagtagelse

Ktrl nr.

Kontrolleret

Vejledning:
Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og
bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.
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Driftsinspektion af viste:

Junior Spica 1
Kontaktinformation
Beliggenhed

Børnehjørnet Gelsted

Adresse

Søgårdsvej 7, 4160. Herlufmagle

Kontaktperson

Elo Isaksen

Inspektør
Inspektionsdato
Redskabsinformation
Producent

KOMPAN A/S

Serie nr.
Installationsår

Kontrolpunkt
Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren
Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn
Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter
Udstikkende skarpe dele  Fx wireender, søm og skruer
Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade
Udstikkende boltgevind herunder manglede propper og møtrikhætter
Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.
Løse eller manglende dele.
Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser
Manglende vedligehold i øvrigt
Fastgørelse og slitage på leje og lejeophæng
Slidtage på bevægelige dele samt sliddele i øvrigt
Smøring af bevægelige dele
Fastgørelse og slitage på sæder og greb
Faldunderlagets beskaffenhed og vedligehold

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!

Bemærkninger
Ktrl nr.

Vejledning:
"Ktrl nr." her skrives Ktrl nr. for iagttagelse. ”Beskrivelse” Her anføres relevante iagttagelser, kommentarer og
bestillinger. Husk at påføre relevante datoer.
Beskrivelse

© DALPIN ApS

Bemærkninger

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Iagtagelse

Ktrl nr.

Kontrolleret

Vejledning:
Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og
bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.
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Driftsinspektion af viste:

Kolbøttestativ
Kontaktinformation
Beliggenhed

Børnehjørnet Gelsted

Adresse

Søgårdsvej 7, 4160. Herlufmagle

Kontaktperson

Elo Isaksen

Inspektør
Inspektionsdato
Redskabsinformation
Producent

Ukendt producent

Serie nr.
Installationsår

Kontrolpunkt
Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren
Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn
Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter
Udstikkende skarpe dele  Fx wireender, søm og skruer
Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade
Udstikkende boltgevind herunder manglede propper og møtrikhætter
Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.
Løse eller manglende dele.
Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser
Manglende vedligehold i øvrigt
Faldunderlagets beskaffenhed og vedligehold

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!

Bemærkninger
Ktrl nr.

Vejledning:
"Ktrl nr." her skrives Ktrl nr. for iagttagelse. ”Beskrivelse” Her anføres relevante iagttagelser, kommentarer og
bestillinger. Husk at påføre relevante datoer.
Beskrivelse

© DALPIN ApS

Bemærkninger

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Iagtagelse

Ktrl nr.

Kontrolleret

Vejledning:
Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og
bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.
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Driftsinspektion af viste:

Balanceforløb
Kontaktinformation
Beliggenhed

Børnehjørnet Gelsted

Adresse

Søgårdsvej 7, 4160. Herlufmagle

Kontaktperson

Elo Isaksen

Inspektør
Inspektionsdato
Redskabsinformation
Producent

Ukendt producent

Serie nr.
Installationsår

Kontrolpunkt
Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren
Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn
Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter
Udstikkende skarpe dele  Fx wireender, søm og skruer
Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade
Udstikkende boltgevind herunder manglede propper og møtrikhætter
Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.
Løse eller manglende dele.
Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser
Manglende vedligehold i øvrigt
Råd og svamp i træværk  OBS ved træ i jordkontakt

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!

Bemærkninger
Ktrl nr.

Vejledning:
"Ktrl nr." her skrives Ktrl nr. for iagttagelse. ”Beskrivelse” Her anføres relevante iagttagelser, kommentarer og
bestillinger. Husk at påføre relevante datoer.
Beskrivelse

© DALPIN ApS

Bemærkninger

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Iagtagelse

Ktrl nr.

Kontrolleret

Vejledning:
Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og
bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.

14

Driftsinspektion af viste:

Mini Spica
Kontaktinformation
Beliggenhed

Børnehjørnet Gelsted

Adresse

Søgårdsvej 7, 4160. Herlufmagle

Kontaktperson

Elo Isaksen

Inspektør
Inspektionsdato
Redskabsinformation
Producent

KOMPAN A/S

Serie nr.
Installationsår

jan 01, 2020

Kontrolpunkt
Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren
Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn
Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter
Udstikkende skarpe dele  Fx wireender, søm og skruer
Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade
Udstikkende boltgevind herunder manglede propper og møtrikhætter
Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.
Løse eller manglende dele.
Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser
Manglende vedligehold i øvrigt
Fastgørelse og slitage på leje og lejeophæng
Slidtage på bevægelige dele samt sliddele i øvrigt
Smøring af bevægelige dele
Fastgørelse og slitage på sæder og greb
Faldunderlagets beskaffenhed og vedligehold

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!

Bemærkninger
Ktrl nr.

Vejledning:
"Ktrl nr." her skrives Ktrl nr. for iagttagelse. ”Beskrivelse” Her anføres relevante iagttagelser, kommentarer og
bestillinger. Husk at påføre relevante datoer.
Beskrivelse

© DALPIN ApS

Bemærkninger

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Iagtagelse

Ktrl nr.

Kontrolleret

Vejledning:
Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og
bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.

15

Driftsinspektion af viste:

Balancebom med 10 stubbe
Kontaktinformation
Beliggenhed

Børnehjørnet Gelsted

Adresse

Søgårdsvej 7, 4160. Herlufmagle

Kontaktperson

Elo Isaksen

Inspektør
Inspektionsdato
Redskabsinformation
Producent

KOMPAN A/S

Serie nr.
Installationsår

jan 01, 2020

Kontrolpunkt
Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren
Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn
Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter
Udstikkende skarpe dele  Fx wireender, søm og skruer
Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade
Udstikkende boltgevind herunder manglede propper og møtrikhætter
Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.
Løse eller manglende dele.
Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser
Manglende vedligehold i øvrigt
Råd og svamp i træværk  OBS ved træ i jordkontakt
Faldunderlagets beskaffenhed og vedligehold

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!

Bemærkninger
Ktrl nr.

Vejledning:
"Ktrl nr." her skrives Ktrl nr. for iagttagelse. ”Beskrivelse” Her anføres relevante iagttagelser, kommentarer og
bestillinger. Husk at påføre relevante datoer.
Beskrivelse

© DALPIN ApS

Bemærkninger

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Iagtagelse

Ktrl nr.

Kontrolleret

Vejledning:
Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og
bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.

16

Driftsinspektion af viste:

Rutsjebane
Kontaktinformation
Beliggenhed

Børnehjørnet Gelsted

Adresse

Søgårdsvej 7, 4160. Herlufmagle

Kontaktperson

Elo Isaksen

Inspektør
Inspektionsdato
Redskabsinformation
Producent

KOMPAN A/S

Serie nr.
Installationsår

jan 01, 2014

Kontrolpunkt
Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren
Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn
Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter
Udstikkende skarpe dele  Fx wireender, søm og skruer
Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade
Udstikkende boltgevind herunder manglede propper og møtrikhætter
Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.
Løse eller manglende dele.
Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser
Manglende vedligehold i øvrigt
Råd og svamp i træværk  OBS ved træ i jordkontakt
Faldunderlagets beskaffenhed og vedligehold

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!

Bemærkninger
Ktrl nr.

Vejledning:
"Ktrl nr." her skrives Ktrl nr. for iagttagelse. ”Beskrivelse” Her anføres relevante iagttagelser, kommentarer og
bestillinger. Husk at påføre relevante datoer.
Beskrivelse

© DALPIN ApS

Bemærkninger

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Iagtagelse

Ktrl nr.

Kontrolleret

Vejledning:
Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og
bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.

17

Driftsinspektion af viste:

Spinner Bowl
Kontaktinformation
Beliggenhed

Børnehjørnet Gelsted

Adresse

Søgårdsvej 7, 4160. Herlufmagle

Kontaktperson

Elo Isaksen

Inspektør
Inspektionsdato
Redskabsinformation
Producent

KOMPAN A/S

Serie nr.
Installationsår

dec 01, 2013

Kontrolpunkt
Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren
Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn
Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter
Udstikkende skarpe dele  Fx wireender, søm og skruer
Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade
Udstikkende boltgevind herunder manglede propper og møtrikhætter
Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.
Løse eller manglende dele.
Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser
Manglende vedligehold i øvrigt
Fastgørelse og slitage på leje og lejeophæng
Slidtage på bevægelige dele samt sliddele i øvrigt
Fastgørelse og slitage på sæder og greb
Faldunderlagets beskaffenhed og vedligehold

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!

Bemærkninger
Ktrl nr.

Vejledning:
"Ktrl nr." her skrives Ktrl nr. for iagttagelse. ”Beskrivelse” Her anføres relevante iagttagelser, kommentarer og
bestillinger. Husk at påføre relevante datoer.
Beskrivelse

© DALPIN ApS

Bemærkninger

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Iagtagelse

Ktrl nr.

Kontrolleret

Vejledning:
Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og
bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.

18

Driftsinspektion af viste:

Sandkasse vuggestue
Kontaktinformation
Beliggenhed

Børnehjørnet Gelsted

Adresse

Søgårdsvej 7, 4160. Herlufmagle

Kontaktperson

Elo Isaksen

Inspektør
Inspektionsdato
Redskabsinformation
Producent

Ukendt producent

Serie nr.
Installationsår

Kontrolpunkt
Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren
Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn
Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter
Udstikkende skarpe dele  Fx wireender, søm og skruer
Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade
Udstikkende boltgevind herunder manglede propper og møtrikhætter
Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.
Løse eller manglende dele.
Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser
Manglende vedligehold i øvrigt
Råd og svamp i træværk  OBS ved træ i jordkontakt

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!

Bemærkninger
Ktrl nr.

Vejledning:
"Ktrl nr." her skrives Ktrl nr. for iagttagelse. ”Beskrivelse” Her anføres relevante iagttagelser, kommentarer og
bestillinger. Husk at påføre relevante datoer.
Beskrivelse

© DALPIN ApS

Bemærkninger

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Iagtagelse

Ktrl nr.

Kontrolleret

Vejledning:
Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og
bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.

19

Driftsinspektion af viste:

TikTak
Kontaktinformation
Beliggenhed

Børnehjørnet Gelsted

Adresse

Søgårdsvej 7, 4160. Herlufmagle

Kontaktperson

Elo Isaksen

Inspektør
Inspektionsdato
Redskabsinformation
Producent

KOMPAN A/S

Serie nr.
Installationsår

feb 01, 2020

Kontrolpunkt
Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren
Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn
Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter
Udstikkende skarpe dele  Fx wireender, søm og skruer
Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade
Udstikkende boltgevind herunder manglede propper og møtrikhætter
Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.
Løse eller manglende dele.
Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser
Manglende vedligehold i øvrigt

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!

Bemærkninger
Ktrl nr.

Vejledning:
"Ktrl nr." her skrives Ktrl nr. for iagttagelse. ”Beskrivelse” Her anføres relevante iagttagelser, kommentarer og
bestillinger. Husk at påføre relevante datoer.
Beskrivelse

© DALPIN ApS

Bemærkninger

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Iagtagelse

Ktrl nr.

Kontrolleret

Vejledning:
Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og
bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.

20

Driftsinspektion af viste:

Solsikke
Kontaktinformation
Beliggenhed

Børnehjørnet Gelsted

Adresse

Søgårdsvej 7, 4160. Herlufmagle

Kontaktperson

Elo Isaksen

Inspektør
Inspektionsdato
Redskabsinformation
Producent

KOMPAN A/S

Serie nr.
Installationsår

feb 01, 2020

Kontrolpunkt
Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren
Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn
Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter
Udstikkende skarpe dele  Fx wireender, søm og skruer
Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade
Udstikkende boltgevind herunder manglede propper og møtrikhætter
Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.
Løse eller manglende dele.
Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser
Manglende vedligehold i øvrigt
Fastgørelse og slitage på sjækler, kuglelejebeslag, kæder og kædeovertræk
Slidtage på bevægelige dele samt sliddele i øvrigt
Faldunderlagets beskaffenhed og vedligehold

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!

Bemærkninger
Ktrl nr.

Vejledning:
"Ktrl nr." her skrives Ktrl nr. for iagttagelse. ”Beskrivelse” Her anføres relevante iagttagelser, kommentarer og
bestillinger. Husk at påføre relevante datoer.
Beskrivelse

© DALPIN ApS

Bemærkninger

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Iagtagelse

Ktrl nr.

Kontrolleret

Vejledning:
Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og
bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.

21

Driftsinspektion af viste:

Nedgravede dæk
Kontaktinformation
Beliggenhed

Børnehjørnet Gelsted

Adresse

Søgårdsvej 7, 4160. Herlufmagle

Kontaktperson

Elo Isaksen

Inspektør
Inspektionsdato
Redskabsinformation
Producent

Ukendt producent

Serie nr.
Installationsår

Kontrolpunkt
Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren
Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn
Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter
Udstikkende skarpe dele  Fx wireender, søm og skruer
Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade
Udstikkende boltgevind herunder manglede propper og møtrikhætter
Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.
Løse eller manglende dele.
Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser
Manglende vedligehold i øvrigt
Faldunderlagets beskaffenhed og vedligehold

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!

Bemærkninger
Ktrl nr.

Vejledning:
"Ktrl nr." her skrives Ktrl nr. for iagttagelse. ”Beskrivelse” Her anføres relevante iagttagelser, kommentarer og
bestillinger. Husk at påføre relevante datoer.
Beskrivelse

© DALPIN ApS

Bemærkninger

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Iagtagelse

Ktrl nr.

Kontrolleret

Vejledning:
Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og
bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.

