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SIKKERHED PÅ LEGEPLADSEN
På legepladsen er det de voksnes opgave at understøtte børnenes leg frem for at begrænse den. Regler,
der regulerer børnenes adfærd, skal kunne begrundes i deres sikkerhed (eller i, at vi passer på vores ting).
Regler bør også altid kunne være til diskussion, da forskellige voksne kan anlægge forskellige vurderinger af
en legs ”farlighed”, og der bør desuden anlægges et skøn i.f.t. børnenes alder og/eller udviklingstrin.
Legepladsen inspiceres årligt af en certificeret legepladsinspektør, og det er lederens ansvar, at eventuelle
fejl og mangler udbedres hurtigst muligt efter at have modtaget inspektionsrapporten.
Legepladsen inspiceres desuden hver mandag af den voksne, der først går ud med en gruppe børn. Der
kigges efter evt. hærværk, glasskår, kanyler, giftige svampe, cigaretskod, huller i hegnet m.v.
En blandt personalet udpeges som legepladsansvarlig. Denne person checker ugentligt for råd i
legeredskaber, slid i gyngeophæng, fejl ved cykler, giftplanter, fare ved børnenes egne konstruktioner, m.v.
TRÆER
Børnene må gerne klatre i træerne. Der males røde streger på nogle træer, hvor det skønnes vigtigt, at
børnene ikke klatrer for højt op/ at en voksen skal kunne komme op og hente et barn, der ikke selv kan nå
ned.
Spidse grene saves ind til stammen.
PLANTER
Legepladsen undersøges for fremkomst af giftige svampe, planter og buske, som fjernes. Ved tvivl om
planters giftighed kan der rettes henvendelse til Bispebjerg Hospitals Giftlinje, tlf. 82 12 12 12.
Ved såning/plantning af køkkenurter, blomster og træer tages planternes grad af giftighed i betragtning. F.
eks. Undlader vi ikke at dyrke kartofler eller bønnes, selv om disse indeholder toksiner, men vi planter ikke
digitalis, guldregn og venusvogn i børnehaven, selv om de har smukke blomster. En liste over giftige
planter vedlægges disse sikkerhedsregler.
CYKLING
Børnene må gerne cykle på det flise belagte område, men helst ikke på græsset, da det slides for meget.
Man må ikke cykle med bare tæer.
I skoven på legepladsen anlægges somme tider en ”mountainbike-bane”, hvor børnene må cykle. (Men de
skal selv tage cyklerne med op til fliseområdet igen.)
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Ved cykling uden for børnehavens område, skal børnene altid have cykelhjelm på. bl.a. når vi cykler på
EBICs 400 meter bane, som vi bruger som cykelbane til tohjulede cykler, evt. også løbecykler. På
børnehavens område bruger børnene ikke cykelhjelm, da disse kan være farlige (hænge fast) hvis barnet
pludselig bevæger sig ind i skovområdet og begynder at klatre i træer. Større børn på tohjulede cykler
tilskyndes dog til ikke at køre for hurtigt, og være opmærksomme på de mindre børn, og de skal have
cykelhjelm på når de voksne er beslutter at de må køre på to hjuler. Hvis der er for mange store,
medbragte cykler i børnehaven, kan personalet skønnes, at disse skal sættes uden for hegnet, hvis de er til
fare for de mindre børn.
Løbehjul, skateboards og rulleskøjter må som udgangspunkt ikke medbringes, da disse kræver særligt
sikkerhedsudstyr, som ikke alle børn har adgang til.
Børnene må ikke selv køre rundt med de store trækvogne, da det er vanskeligt at styre farten ned ad
bakke, især hvis der sidder børn i vognen.
Børnene skal have cykelhjelm på, hvis de sidder i ladet på børnehavens ladcykel på ture udenfor
børnehaven.
BEKLÆDNING
Forældrene tilrådes at undgå snore i børnenes tøj af hensyn til kvælningsfare. Ligeledes bør halstørklæder
og andre lange ”tøjstykker” undgås. Hætter på flyverdragter bør være aftagelige, og evt. hætter på trøjer
bør puttes ned under overtøjet for at undgå, at barnet hænger fast i hætten/snoren under klatring og leg.
Pas også på med halssmykker, medaljer o. lign.
Om sommeren bør barnet på varme dage medbringe solhat og tyndt tøj, der dækker arme og ben, for at
undgå solskoldning. Barnet bør have solcreme på hjemmefra om morgenen, personalet smører børnene
igen efter frokost, hvis UV-indekset er højt. Der søges skygge i de varmeste timer midt på dagen.
VAND
Når vejret tillader det, må der gerne leges med vand på legepladsen. Der skal vætre ekstra opsyn ved
vandtønden, pumpen og karret, samt hvis der er badebassin eller badekar fremme. Husk, at et barn kan
drukne på få cm vand.
Ved stranden må børnene kun soppe. Der skal være rigeligt med personale ved strandture. På havnen må
børnene ikke gå ud på gangbroerne i skudehavnen.
Vi går ikke med børnene i svømmehallen.
ILD
Ved bål og åben ild, skal der altid være en voksen til stede. Der skal desuden være vand til slukning, gerne
en forstøverflaske med vand i, ved bålet. Børnene må kun lægge/smide ting ind i ilden, hvis de har fået lov
af den voksne. Det undgås, at børnene stikker grene ind i ilden, da de glødende spidser kan være farlige. IS
OG SNE
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I glat føre gruses/saltes flisegangen op til indgangsdøres. Der skal altid være en voksen til stede, når
børnene køre på slæde. Det skal vurderes, om bakken bør anvendes til kælkning, f. eks. kan der være for
meget is, som gør bakken for farlig. Snore fjernes fra slæder pga. kvælningsfare.
STORM
I stormvejr holdes børnene inde, da træer og grene kan styrte ned på legepladsen.
KNIVE og JERNSKOVLE
Der skal være en voksen til stede, når børnene snitter med dolke. Inden et barn får lov at snitte, skal det
lære at sidde med spredte ben, snitte væk fra sig selv, snitte nedad og være forsigtig med kniven, som skal
afleveres til den voksne, når barnet er færdigt. Glødeskriveren skal benyttes af voksne, evt. i samarbejde
med de ældste børn.
Jernskovle skal udleveres af voksne og tilbageleveres til voksne. 3 årige bør kun benytte jernskovle i
samarbejde med en voksen.
HVEPSE
Hvepseboer skal fjernes, når børnene ikke er til stede i børnehaven (efter solnedgang/før solopgang). Der
kan laves ”hvepsefælder” i træerne på den anden side af vejen, for at lokke hvepsene bort fra legepladsen.
I ”hvepsetiden” spises madpakker og frugt helst indenfor. Ved udendørsspisning skal de voksne være
yderst opmærksomme.
Ved hvepsestik i munden/struben skal der straks søges læge – imens kan man give barnet en is.
Ved øvrige hvepsestil søges giften fjernet med en giftsuger, og stikket behandles med xylokain, is eller
anden form for lokalbedøvelse.
ULYKKER UDE OG INDE
Ved faldulykker eller slag, hvor der er mistanke om hjernerystelse, brud, eller forstuvninger, eller hvor der
er åbne sår, kontaktes forældrene så hurtigt som muligt, så de kan søge læge med barnet. Hvis det skønnes
nødvendigt, bringer personalet barnet til lægehuset/skadestuen, medbringende barnets stamkort.

SIKKERHED I HUSET
Forældrene må hjælpe med at sørge for, at der ikke er plasticposer i børnehøjde i børnenes garderober.
(Undtaget er poser med ”tissetøj”, som lukkes med knude.)
Hvis barnet har en eller anden form for medicin med i børnehave, skal dette udleveres til personalet, så
børnene ikke har fri adgang til det.
Alle kemiske væsker skal opbevares over børnehøjde – også opvaskemiddel.
Strygejernet skal stilles, så børn ikke får mulighed for at brænde sig på det.
Børnene må ikke opholde sig alene i ”køkkenfirkanten”, når komfur, ovn eller strygejern er tændt.
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Stearinlys må kun være tændt i lokaler, hvor der opholder sig en voksen. Tændstikker og ligthere skal
opbevares uden for børnenes rækkevidde.
Det samme gælder opvaskemiddel, tabs til opvaskemaskinen samt sprit til rengøring af puslemadras.
Rengøringsmidler og øvrige kemiske stoffer opbevares aflåst i depotet.

TURE UD AF HUSET
Ved planlægning af ture ud af huset, foretages et pædagogisk såvel som praktisk skøn:
-

-

Hvilken ugedag/dato er bedst ift. Mødeplaner, evt. personalefravær, møder og øvrige aktiviteter.
Hvor går turen hen? Turens længde, evt. trafikveje, buskørsel, hav, å eller vandhuller
Hvor mange og hvilke børn skal deltage (alder, udviklingstrin m.v.)
Hvor mange voksne skal deltage, ovenstående taget i betragtning.
Hvis turen ikke skønnes at kunne gennemføres med en forsvarlig personaledækning, aflyses den,
med mindre forældre tilbyder at hjælpe til. Under alle omstændigheder foregår turen under den
deltagende pædagogs ansvar.
Hvis en uuddannet medarbejder går på tur alene med en mindre gruppe børn, skal ovenstående
skøn foretages af hjemmeværende pædagog/leder, så der er indhentet ”grønt lys” til turen inden
afgang.

Der medbringes mobiltelefon samt evt. vigtig medicin (f.eks. astmaspray), tur-nødhjælpskasse, solcreme,
samt plaster og drikkevand.
Inden afgang fra børnehaven skrives en eller to lister over deltagende børn. Det er vigtigt, at de
tilbageværende i børnehaven kan se, hvem der er taget på tur. Inden afgang (ved lågen) foretages
navneopråb.
Hvis hele børnehaven er på tur, fordeles ansvaret for børnene på de deltagende medarbejdere (6-8 børn
pr. voksen). Hvis frivillige forældre deltager, kan de have ansvaret for eget barn, samt tilsynet med to
andre.
GÅTURE
Hvis turen går på befærdede veje (også cykel/gangstierne), skal børnene holde hinanden i hånden to og to.
Hvis en voksen holder et barn i hånden v. befærdede veje, skal den voksne gå yderst mod kørselsretningen.
Hvis det er to børn, kan den voksne gå i midten, hvis det skønnes sikrest at holde et barn i hver hånd.
Børnene, der går forrest, får uddelegeret et særligt ansvar: De bestemmer farten, men skal se sig tilbage
for at sikre sig, at alle er med. Det er også ”fører-børnene” der, sammen med en voksen, sørger for stop
ved fodgængerfelter/vejovergange og kigger efter biler til begge sider, inden de (sammen med den voksne)
giver grønt lys til at gå over vejen. Alle børn indskærpes, at de skal gå hurtigt og tæt efter hinanden over
vejen, uden at løbe. Den bagerste voksne hjælper alle ud, samt kigger efter evt. glemte sager.
Hvis turen går over skove og naturområder, hvor der ikke er kørende trafik, behøver børnene ikke at holde
hinanden i hånden. Hvis de skønnes store nok til at løbe frit (4-5 årige), indskærpes de, at man ikke må
løbe længere væk end man altid kan se en voksen. Der laves stop-aftaler: ”I må løbe hen til
skiltet/træet/fodboldmålet etc. Der skal I stoppe og vente på de andre.”
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BUSTURE
Hvis turen går med bus, skal der altid være mindst to voksne med, hvis der er mere end 3 børn med på
turen. Den ene voksne går først ind i bussen og anviser børnene plads. Børnene tager hinanden i hånden to
og to og går i række ind i bussen, uden at mase og skubbe. Den anden voksne går bagerst og sikrer, at alle
børn kommer med ind i bussen, samt sørger for betaling (klippekort). Hvis der er seler i bussen, spændes
børnene fast under turen. Ved udstigning går den ene voksne først ud og hjælper børnene over
cykelsti/fortov, samt tæller, at alle børn kommer ud af bussen.
I vinterhalvåret og hvis det er mørkt i vejret, bør børnene iføres børnehavens trafiksikkerhedsveste. I
sommertiden kan en solhat og en tynd skjorte være vigtig at have med på tur.
Når børnene kommer hjem fra turen, tælles de igen, inden lågen åbnes og man går ind. I øvrigt afhænger
det af turens længde og deltagernes antal, hvor ofte børnene tælles under turen.
I sommertiden opfordres forældre til at efterse børnene for flåtbid, især efter ture med ophold i skov eller i
højt græs.

HVIS ET BARN BLIVER VÆK
Hvis et barn forsvinder, orienterer man de kolleger, der er i nærheden, og igangsætter en eftersøgning,
samtidig med, at man aftaler, hvem der tager sig af de øvrige børn. Er der andre tilstedeværende voksne
(forældre) kan de deltage i eftersøgningen. Hvis barnet ikke er fundet inden for 20 minutter, tilkaldes
politiet, og barnets forældre underrettes. Dette er en ”tommelfingerregel”; er der stærk trafik eller åbent
vand i nærheden, kan det være nødvendigt at slå alarm hurtigere. Er man på tur, tilkaldes politiet først,
hvorefter barnets forældre samt Lærkehusets leder orienteres. Det kan evt. være lederen, der underretter
forældrene, men det er vigtigt, at politiet alarmeres af den pædagog, der har direkte kendskab til stedet og
omstændighederne omkring forsvindingen. Ved politiindgriben skal også bestyrelsesformanden orienteres.
Lederen er ansvarlig for, at forløbet omkring et forsvundet barn efterbehandles for at minimere psykiske
efterreaktioner hos forældre, involveret personale, samt evt. børn.

AFHENTNING
Hvis andre end barnets forældre afhenter det i børnehaven, skal personalet have besked om det og skrive
beskeden i ”Kontorbogen”, så hele personalet ved hvem der afhenter barnet. Forældre skal huske at gøre
andre afhentere opmærksom på, at der skal siges tydeligt farvel til personalet, så der ikke opstår tvivl om,
hvorvidt barnet er afhentet.
Børn sendes ikke hjem med alkohol- eller narkotikapåvirkede personer. Hvis en person søger at afhente et
barn i en sådan tilstand, skal en af personale søge at forklare den pågældende, hvorfor det ikke er
hensigtsmæssigt. Imens kan en anden blandt personalet ringe til en anden forælder eller kontaktperson til
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barnet. Hvis en pårørende til et barn insisterer på at køre bil med barnet i påvirket tilstand, må personalet
ikke fysisk forhindre det, men omgående underrette politiet.
Hvis et barn ikke bliver afhentet ved lukketid, og det ikke kan lade sig gøre at få kontakt til forældrene,
underrettes Børn- og Ungevagten tlf. 21 17 29 44. De vil typisk spørge om man kan tage barnet med hjem,
dette anbefales. Der er et ekstra børnesæde til bil i børnehaven. Ledelsen skal altid kontaktes, og der skal
hænges en seddel op på yderdøren med et telefonnummer som forældrene kan ringe til.
Hvis en forælder eller anden voksen opfører sig vredt eller truende, beder den tilstedeværende
medarbejder, der har højeste grad af ansvar,( jvfr. Beredskabslisten), pågældende om at drøfte sagen uden
for børnenes syns/høre vidde. Øvrige medarbejdere tager sig af børnegruppen imens.
Ved trusler skal bestyrelsesformanden orienteres, og evt. foretages politianmeldelse. Udøvelse af fysisk
magt over for såvel børn som personale skal altid indberettes.
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