Instruktioner
Rubrik
Datum
Lekparkens namn
Tillhör förskola/skola
Adress, GPSkoordinater eller
liknande

Förklaring
Fyll i det datum du var ute i lekparken
Oftast brukar det finnas ett naturligt namn, i annat
fall får du äran att namnge lekparken.
Ligger lekparken vid en förskola/skola. Kryssa i
aktuell ruta.
För att kunna markera exakt på kartan var parken
ligger behöver vi ha en så exakt position som möjligt.
Är det svårt kan du ange ett väderstreck

Exempel
•
•

Stadsparken
Djäkneberget

•
•

•

Förstadsvägen
Nordvästra delen av
Brunnsparken
I hörnet Lönngatan och
Ekvägen
57.6679, 12.5684

•
•
•
•

Gävle
Bureå
Utmarken
Råby

•

Foton bifogas
Ort

Kryssa i aktuell ruta.
Den ort där lekparken finns

Stadsdel

Den stadsdel där lekparken finns

Storlek
Lämplig för barn i
åldrarna
Handikappanpassad

Kryssa i den storlek som du tycker lekparken har
Kryssa i den eller de åldrar du tycker lekparken
passar för
Kryssa i aktuell ruta. Kryssar du ”Ja” vill vi veta för
Rullstolsramp till en av
vilken typ av handikapp den är anpassad. Beskriv
sandlådorna men inget annat
gärna anpassningen under övrigt
redskap.
Här beskriver du parken med egna ord.
En vackert belägen lekpark mitt i
Ligger den fint eller nära en stor väg?
Centralparken. Välskött med gott
Är parken ny och fin eller gammal och sliten?
om sittplatser både i solen och
Skräpigt eller rent?
skuggan.
Är det här alla ungdomar hänger på kvällarna?
Fyll i antal redskap i rutan. Finns inte redskapet lämnar du rutan tom.
Redskap att balansera på
Redskap med ratt som sitter fast i marken
Bord avsedda för fika
Fjädergung är redskap som sitter på en eller flera fjädrar och fungerar ungefär som en
gunghäst.
Klättervägg, klätternät eller liknande
Bord där barnen kan ösa upp sand, stapla pinnar eller vad de nu hittar på
Ett konstnärligt utformat lekredskap. T ex en staty med infällda klättergrepp.
Schack luffarschack, hage, pysselpanel etc.
Tillgång till vatten för att bygga dammar etc.
Sätt ett kryss i rutan för det som du kan se från lekparken
Här kan du skriva precis vad som helst. Du kanske har hittat ett lekredskap som inte finns
med i listan.
Det är frivilligt att uppge namn och e-post men vi är tacksamma om du gör det om vi
behöver ha kompletterande uppgifter. Vill du stå med som rapportör på
lekparksguiden.se måste du godkänna att vi får publicera ditt namn genom att kryssa i
rutan. Vi kommer inte att använda namnet till något annat.

Allmän beskrivning av
lekparken

Lekredskap:
- Balansbräda
- Bil / Lekfordon
- Fikabord
- Gunghäst /
Fjädergung
- Klätterredskap
- Lekbord
- Lekskulptur
- Spel / Pyssel
- Vattenlek
Finns inom synhåll
Övrigt
Uppgiftslämnare

