
Kære forælder

I Aarhus er alle legepladser og udeområder åbne efter skolers og institutioners lukketid. 
Her kan alle mødes og være sammen. Indimellem sker det dog, at der bliver efterladt 
affald, rod eller udøvet hærværk.

Det kan skabe utryghed og efterlader ofte en ekstra oprydningsopgave. Derfor har 
Aarhus Kommune lavet en kampagne, der sætter fokus på udfordringen. Formålet er,  
at alle der bruger udeområdet, husker at passe godt på stedet.

Du vil derfor kunne se skilte rundt omkring på legepladserne og i skolegårdene, der 
opfordrer til at passe godt på området. Derudover vil du støde på Miljø-Mågens, som 
på forskellige klistermærker opfordrer til  at bruge skraldespandene. 

Brevet her er til dig, der har børn i enten dagtilbud eller skole, da vi er fælles 
om at sikre trygge og rene legeområder til gavn for hele lokalområdet.

Hvad kan du gøre som forælder?

•  Du kan være ekstra opmærksom, når du går tur i dit område eller lufter  
hunden.

•  Gå i dialog med de unge på en positiv måde. Tag gerne en skraldepose  
med til dem.

•  Oplever du, eller hører du via dit barn om personfarlige forhold,  
er det vigtigt, at du anmelder det til politiet. På den måde ved  
politiet og socialforvaltningen, hvad der sker og kan forsøge  
at komme problemerne til livs.

•  Du er altid velkommen til at rette henvendelse til dit barns  
skole, klub eller til SSP på ssp@mbu.aarhus.dk. 

Pas godt på  
skolegården!

Til dig med børn i de større klasser
Mange unge er gode til at passe godt på udeområderne, men vi oplever desværre også, 
at nogle i denne alder har sværere ved det. Derfor er her en ekstra opfordring. 

Unge i Aarhus er meget mobile, og de flytter sig rundt i byen. Det er der ikke noget galt 
i, men du kan som forælder være nysgerrig og opmærksom på, hvor dit barn er henne, 
og hvordan dit barn bruger udeområderne.

Du kan læse mere om kampagnen på www.aarhus.dk/paspålegepladsen.


