
 

 
 

 
   

Referatet opsummerer den øvrige dialog fra mødet  

- KEID: Københavns Ejendomme og Indkøb 

- BUF: Børne- og Ungdomsforvaltningen 

 

Spm. 1 

Spørgsmål: På hvilket grundlag har styrelsen udtalt sig i det citat, der 

fremgår af slides? 

BUF: Vi har indsendt alle testsvar, vi har modtaget, og vi har orienteret 

styrelsen om hvilken periode, der er tale om. 

 

Spm. 2 

Spørgsmål: Hvornår var arbejdstilsynet på besøg første gang? 

KEID: KEID får oplyst den 20. september, at Arbejdstilsynet bl.a. har 

været på besøg den 19. september. 

 

Spm.3 

Spørgsmål: Er det korrekt, at der er tale om flere former for test? 

KEID: Der er indsamlet materiale til test af både underentreprenør og af 

en uvildig rådgiver (testfirma). Typen af tests er dog de samme og 

analysen udføres af testfirmaet. 

 

Spm. 4 

Spørgsmål: Hvorfor ringer man ikke rundt til institutionerne onsdag 

aften, for at sige at de ikke skal bruge udearealerne. 

KEDI: Vurderingen er, at det er forsvarligt at tage derud. 

BUF: Det bliver kommunikeret sent ud, og det er beklageligt, at der ikke 

bliver fulgt op på, om beskeden er nået frem til alle. 

 

Spm. 5 

Spørgsmål: Hvornår er brud på indkapsling sket? 

KEID: KEID er orienteret om, at bruddet er sket torsdag i uge 37 

 

Spm. 6 

Spørgsmål: Hvorfor er det 3F der orienterer om, at der er et problem? 

KEID: Det er bestemt heller ikke normalt, og det er ikke tilfredsstillende. 

Det har vi en dialog med hovedentreprenør om, at det ikke er 

acceptabelt.  

 

Spm. 7 

Spørgsmål: Får vi adgang til alle tests? 

KEID: Det sørger vi for (lægges på hjemmesiden). 
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Spm. 8 

Spørgsmål: Kan vi få at vide, hvor prøverne er taget? 

KEID: Det sørger vi for (lægges på hjemmesiden). 

 

Spm. 9 

Spørgsmål: Hvorfor er der ikke taget de prøver af eksterne, som der er 

lovet i nyhedsbrevet? 

KEID: Det burde vi have gjort, når det fremgår af nyhedsbrevet. Den 

faglige vurdering var, at den fremgangsmåde, der er arbejdet med, var 

forsvarlig og i overensstemmelse med loven. Fejlen er opstået pga. 

dårlig koordinering i KEID.  

 

Spm. 10 

Spørgsmål: Hvor er de forskellige prøver taget? 

KEID: Se spørgsmål 8. 

 

Spm. 11 

Spørgsmål: Hvem er potentielt forsikringsmæssigt ansvarlig og bliver 

børnene registreret? 

KEID: Vi afklarer proces ift. forsikring og giver jer en tilbagemelding 

hurtigst muligt. 

 

Spm. 12 

Spørgsmål: Kan I love at I laver en grundig sundhedsfaglig 

undersøgelse ift. risikoen for børn? 

BUF: Ja, det lover vi. Vi giver alle relevante oplysninger til Styrelsen for 

Patientsikkerhed. Vi arrangerer et møde i kommende uge, hvor vi 

forhåbentlig kan have svar. Vi videregiver også alle spørgsmål til 

Arbejdsmedicinsk Klinik, så de kan være forberedt på, hvad I gerne vil 

have svar på. 

 

Spm. 13 

Spørgsmål: Kan vi høre mere specifikt, hvad der er sket i forløbet op til, 

hvilke konkrete datoer, hvilke entreprenører etc. herunder de 

forudgående byggesager på samme matrikel? 

 

Spm. 14 

Spørgsmål: Hvordan har det spredt sig? 

KEID: Et sandsynligt scenarie er, at der er sket et brud på en afdækning 

imellem uren og ren byggeplads, og at asbestfibrene er blæst ned på 

legepladsen. 

 

Spm. 15 

Spørgsmål: Hvordan kan man have en højrisiko arbejdsplads nær en 

børnehave, tager man ikke en meget stor risiko? 

KEID: Hvis vi laver en tryg og sikker arbejdsplads, så vil det også være 

sikkert længere væk fra byggepladsen. Men vi overvejer, om vi 

fremadrettet skal stille øgede krav. 
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Spm. 16 

Spørgsmål: Det står i brevet fra styrelsen, at der ikke er mulighed for 

godtgørelse, hvad betyder det? 

BUF: Vi beder styrelsen om at uddybe. 

 

Spm. 17 

Spørgsmål: Hos hvilken underleverandør, arbejder de medarbejdere, 

der er bortvist? 

KEID: Det vender vi tilbage med (lægges på hjemmesiden) 

 

Spm. 18 

Spørgsmål: Vi skal ikke tilbage på Voldparken vel? 

BUF: Vi udskyder, indtil vi er trygge ved at være der. Det drejer sig både 

om hvornår I som forældre og forvaltningerne er trygge. 

 

Spm. 19 

Spørgsmål: Vi er nogle forældre, der heller ikke har modtaget 

nyhedsbrevet i maj. 

BUF: Vi er opmærksomme på, at der er en udfordring med 

kommunikationsvejene, og det følger vi op på, hvordan vi kan gøre 

bedre. 

 

Spm. 20 

Spørgsmål: Det virker som om, at der er en generel udfordring med 

tilsyn med byggepladsen, eks. opleves det at der kører biler hen over 

pladsen osv. 

KEID: KEID er blevet oplyst på et byggemøde om, at der i uge 27 har 

været en episode, hvor en stilladslastbil har kørt hen over legepladsen. 

Det er påtalt af BUF og KEID at al indkørsel på legepladsen er forbudt. 

 

Spm. 21 

Spørgsmål: Hvor skal børnene få mad fra i den i midlertidige løsning? 

BUF: Vi arbejder på at sikre de konkrete løsninger. I får besked igennem 

jeres pædagogisk ledere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


