Lind den 24 august 2018

Kultur og fritidsudvalget,
Økonomiudvalget
Herning Kommune
Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning
Ansøgning om godkendelse af etablering af videoovervågning i Børneoasen Lind
afdeling Koustrupgaard, Koustrup Alle 3 Lind.
Koustrupgaard ønsker som følge af gentagne hærværkstilfælde at etablere videoovervågning på Koustrupgaards
legeplads. Vi anmoder derfor det politiske udvalg om tilladelse til opsætning af videokameraer på legepladsens
område.
1. Risikoidentifikation
Vi har gentagende gange oplevet at der har været besøg på vore legepladser i weekenden. Der har været afbrændt
legetøj, drukket øl, røget cigaretter, ødelagt borde bænke sæt, brændt hul i vores voks duge.
Der har været lavet et stor hagekors med olie på vores fliser samt hældt olie på murværket.
Det er utrygt at vores børn finder cigaret skodder, øl sjatter, glas skår m.m.
Vi har haft en del udgifter på udskiftning af voks duge, bord/bænke sæt, afrensning af fliser, køb af nyt legetøj
m.m.
Det er demotiverende for personalet at de pædagogiske miljøer de opbygger bliver ødelagt.

2. Risikobeskrivelse
Hærværket på vores legeplads sker oftest i weekenderne og sker især i de områder hvor personalet har etableret
udemiljøer hvor børnene kan spise og lege.
Det er vores vurdering, at skadevolderne overvejende er unge mennesker, der bruger Koustrupgaards udearealer
til at mødes i weekenderne, hvor de holder ”fest” og desværre i denne sammenhæng ødelægger ting.
3. Risikovurdering
Vi vurderer, at det må opfattes som meget sandsynligt, at der også i fremtiden vil forekomme hærværk på
Koustrupgaards legeplads, med materiel skade til følge.
4. Risikostrategi
Det er vores vurdering, at kameraovervågning vil have en afgørende, præventiv effekt på potentielle skadesvoldere.

Børneoasen Lind er bekendt med de lovgivningsmæssige krav og har samarbejdet med Koncern IT,
risikostyringskoordinator og Kommunale Ejendomme i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen.
1. Risikostrategi
Tiltaget med opsætning af overvågningsanlæg er blevet drøftet i Børneoasens bestyrelse, samt vores MED udvalg,
som bakker op om tiltaget.
2. Mål
At Koustrupgaard fremover undgår hærværk på legepladser, bygninger og løsøre.
Såfremt ansøgningen godkendes, vil der i forbindelse med montering af videokameraer ske en tydelig og
fyldestgørende skiltning på Koustrupgaards bygninger. Der vil også blive givet information om overvågning og
retningslinjer herfor til forældre og personale jævnfør persondatalovens regler om oplysningspligt.
Bilag 1: Oversigtskort over Koustrupgårds legepladser med påtegnelse af, hvor der forventes opsat
overvågningskameraer.
Bilag 2: Kameravinkler for de opsatte kameraer.
Bilag 3: Retningslinjer for videoovervågning af legepladserne på Koustrupgård.
Videoovervågningen vil ske uden for institutionens åbningstid, det betyder at der ikke er overvågning af børn,
forældre og personale.

Med venlig hilsen
Institutionsleder, Lone Schlosser

