
Søknad om sertifisering som  
Lekeplassutstyrsinspektør 

 
Journalnummer: "[ 00 / 000]"  

 IV.148 Søknadsskjema Lekeplassutstyrs-
inspektør 

Utgave: 
8.00 

Opprettet: 
14.03.2005 

Skrevet av:     
gfg/fep 

Gjelder fra: 
21.01.2019 

Godkjent av: 
fep 

Sidenr: 
1 av 2 
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Førstegangseksamen ☐          Fornyet eksamen ☐  Resertifiseringseksamen ☐ 
 
Etternavn  Fornavn  

Fødselsdato  Faktura til arbeidsgiver? Ja ☐ Nei ☐ 

Privat adresse  Postnr.  Poststed  

Telefon privat  Telefon jobb  Mobiltlf.  

E-post 1  E-post 2  

Arbeidsgiver  Kontaktperson  

Arbeidsgivers adresse  Postnr.  Poststed  

 
Lese- og skrivevansker: Dokumentasjon fra lege eller arbeidsgiver forelegges på eksamen ☐ 

Jeg søker om å bli sertifisert av Norsk Sertifisering AS som lekeplassutstyrsinspektør etter gjennomføring av 
kurs i regi av Bad Park og Idrett (BPI) og ønsker å avlegge eksamen på følgende dato og sted: 
 
Sted  Dato  
 
Jeg er kjent med at jeg må betale en eksamensavgift og et årlig gebyr på kr. 5.000 eks. mva.  
 

Mine forkunnskaper i henhold til krav gitt i Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektø-
rer er beskrevet / dokumentert på de etterfølgende sidene.  
 

Jeg erklærer at jeg etter bestått eksamen vil etterleve de krav som stilles til meg som lekeplassutstyrsinspektør 
i henhold til gjeldende utgave av Tjenestebeskrivelsen, og jeg vil stadfeste dette gjennom å signere ”Forplik-
telser som lekeplassutstyrsinspektør” før sertifikatet utstedes. 

Sted  Dato  Sign.  
 
 

     

 

 
For Norsk Sertifisering AS 
 

Evaluering av forkunnskaper ((stryk det som ikke passer) 
 

a. Minimum 80 timers erfaring direkte relatert til lekeplassutstyr og 
underlag i løpet av ett år. 

Godkjent / ikke godkjent 

b. Minimum 3 års relevant yrkeserfaring, hvorav 1 år er relatert 
direkte til lekemiljø og lekeplassikkerhet 

Godkjent / ikke godkjent 

c. Relevant yrkeserfaring i løpet av de siste 2 årene Godkjent / ikke godkjent 
d. Evt. annen aktuell yrkeserfaring i løpet av de siste 2 årene Godkjent / ikke godkjent 
e. Kontroll av referanser Gjennomført / ikke gjennomført 

 

Søker er:    Godkjent ☐  Ikke godkjent ☐ 
 
Dato:    

Signatur ansvarlig Norsk Sertifisering AS 
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Yrkeserfaring (NB! All relevant yrkeserfaring skal dokumenteres i nummererte vedlegg.) 
 

a. KRAV: Minimum 80 timers erfaring direkte relatert til lekeplassutstyr i løpet av ett år. 
 

Tidsperiode / årstall Antall timer Ref. Vedlegg nr. 
   
   

  
b. KRAV: Minimum 3 års relevant yrkeserfaring, hvorav 1 år er relatert direkte til lekemiljø og lekeplas-

sikkerhet 

3-års periode fra år: til år:   Ref. Vedlegg nr.:  
1-års periode fra år: til år:   Ref. Vedlegg nr.:  
Kort erfaringsbeskrivelse: 
 

 
c. Beskrivelse av relevant yrkeserfaring i løpet av de siste 2 år 

Bedrift/myndighet:  Ref. Vedlegg nr.:   

Kontaktperson:  Telefon/mobil:  
Kort erfaringsbeskrivelse:  
 
 

 
d. Beskrivelse av eventuell annen aktuell yrkeserfaring i løpet av de siste 2 år 

Bedrift/myndighet:  Ref. Vedlegg nr.:   

Kontaktperson:  Telefon/mobil:  
Kort erfaringsbeskrivelse:  
 
 

 
e. Referanser: 
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