Børnenes sikkerhed UDE
Haveudvalget i de respektive afdelinger er ansvarlige for at havernes sikkerheds
tjekkes hver d. 1. i måneden. Haverne gennemgås for: giftige planter, y- og
klemfælder, udstikkende søm og skruer, hegnenes tilstand, gyngernes og andre
legeredskabers tilstand, sten og træstubbe m.m. fjernes fra gyngeområder,
defekt legetøj fjernes














Giftige svampe og planter fjernes af medarbejderne i Babuska. Ved
mistanke om indtagelse af giftige svampe og planter ringes der straks til
giftlinjen tlf. 82 12 12 12 (hav barnets navn samt cpr.nr klar). Er der
tvivl om planters art, undersøges det i husets florabog (Biblioteket) eller
på www.giftlinien.dk
Der skal være opsyn med store vandpytter pga. druknefare – ellers skal
de drænes.
Når der bruges snitteknive skal der ALTID være en voksen tilstede.
Tovværk, snore etc. må ikke ligge hen på legepladsen pga.
stranguleringsfare.
Medarbejderne holder øje med y- og klemfælder og fjerner dem.
Defekt legetøj fjernes pga. risikoen for skarpe kanter og klemte fingre.
Alle låger åbnes og lukkes af de voksne.
Børn i vuggestuen er aldrig ude på legepladserne uden voksenopsyn. I
børnehaven kan enkelte børn efter vurdering sendes på legepladsen før
en voksen kommer ud.
Ved tordenvejr skal alle børn og voksne gå indendørs.
I sommersæsonen (maj – september) bør børnene være udstyret med
solhat for at mindske ophedning af issen samt pga. hudkræftrisiko.
I sommersæsonen smøres børnene om eftermiddagen og efter behov med
solcreme min. faktor 15. De har solcreme på hjemmefra om morgenen.
Før sommerferien må børnene gå på bare tæer. Efter sommerferien skal
de have sko på udendørs på grund af hvepse.



Kælke skal have korte snore pga. kvælningsfare.



Børnene må ikke bære halskæder, halsklude eller halstørklæder pga.
stranguleringsfare.
Børnene må ikke have snore i huer eller i jakker i halsområdet pga.
stranguleringsfare.
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Krus med varme drikke placeres højt oppe uden for børns rækkevidde.
Barnevognene skal altid være bremset på både for og baghjul.
Alle børn skal være iført sele i barnevogne/krybber. Vær opmærksom på at
selen er afpasset barnets størrelse. For større børn er det muligt at lave en
anden skriftlig aftale med forældrene.
Barnevognene skal have intakte insektnet.
Barnevognsplastdækkener fastgøres på barnevognene. De må ikke ligge på
jorden eller under vognene, hvor børnene kan få fat i dem – pga.
kvælningsfare.
Obs på temperaturstigning ved brug af net og regnslag på barnevogne
Børn må ikke køre med andre børn i barnevognene eller hive i
barnevognene.

Ved ture ud af huset skal børnene tælles inden afgang, de skal tælles et par
gange undervejs, tælles inden hjemturen samt tælle ved ankomsten tilbage i
Babuska. Stuerne medbringer altid stuetelefon.
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Børnene må ikke bære halskæder, halsklude eller lign. omkring halsen pga.
stranguleringsfare.
Medarbejderne sikrer sig, at der ikke er legetøj eller smågenstande som
udgør en kvælningsrisiko. Tjek via slugerør som findes i personalerummet i
kurven med kontorudstyr.
Farver, bivoks mm. bruges under voksenopsyn i vuggestuerne og placeres
efterfølgende utilgængeligt for børn. Tjek gulvet for voks og farver.
Krus og kander med varme drikke placeres uden for børns rækkevidde.
Varme gryder placeres uden for børns rækkevidde.
Opvaskemaskinetabs m.m. holdes uden for børns rækkevidde, og ikke i
nærheden af fødevarer.
Brødskæremaskiner, knive og sakse holdes uden for børns rækkevidde. De
sættes helt væk hvis den voksne forlader stedet hvor de benyttes.
Plastikposer holdes uden for børns rækkevidde pga. kvælningsfare.
Levende lys slukkes altid, når den sidste voksne forlader rummet. Det
anbefales at have levende lys i lanterner pga. især fyrfadslysenes
eksplosionsfare
Der serveres ingen gulerodsstykker, vindruer, popcorn eller andre fødevare
som kan forårsage kvælning.
Børn på puslebordet forlades ALDRIG! Barnet tages med, hvis det er
nødvendigt at gå.
I vuggestuerne efterlades et barn aldrig uden opsyn.
I vuggestuerne efterlades et barn aldrig siddende alene i Trip Trap.
I vuggestuerne skal medarbejderne være opmærksomme på ikke at stille
ting fra sig på kanten af bordene, hvor børnene kan nå dem og få dem ned
i hovedet.
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