Sikkerhet i Lilleborgen barnehage
I Lilleborgen barnehage skal vi til enhver tid arbeide for sikkerheten til barna og de voksne i
barnehagen. Vi jobber hele året kontinuerlig med HMS, og personalet skal holde seg
oppdatert på viktig informasjon tilknyttet dette.
Eier og personalet har ansvar for at sikkerheten er ivaretatt.
Alle de ansatte plikter å gjøre seg kjent med beredskapsplaner og å følge disse slik at vi kan
forebygge uønskede hendelser og begrense skader etter uhell.

1. Vi jobber gjennom hele året kontinuerlig med HMS.
2. Vi har vernerunder to ganger i året med sjekk av inne- og utemiljøet. Dette gjøres av
eier og styrer.
3. Uteområdet sjekkes hver dag av personalet. Dette har vi et eget skjema for.
Personalet har ansvar for å sikre utelekeplassen og fjerne eventuelt farlige
elementer/gjenstander.
4. Alle i barnehagen skal lese beredskapsplanene våre.
5. Vi har førstehjelpskurs hvert andre år. Oftere ved behov.
6. Førstehjelpsutstyr skal til enhver tid være komplett og tilgjengelig.
7. Vi gjennomfører brannøvelser 2 ganger i året.
8. Brannslukningsapparatet sjekkes 1 gang i året.
9. Personalet skal være der barna er og sørge for tilstrekkelig tilsyn.

EGNEDE KLÆR I BARNEHAGEN


Det er foreldrenes ansvar å sørge for egnet tøy til barna. SNØRER på gensere/
utedresser må fjernes pga. kvelningsfare. Dersom foreldrene ikke fjerner snører etter første
varsel, vil de bli fjernet av personalet.



Klær bør være uten hette, eller hetter som er festet med knapper/borrelås.

HVA BARNA HAR MED HJEMMEFRA


For å unngå at det oppstår farlige situasjoner, se til at barna ikke har med plastposer, snører,
små ting til å putte i munnen eller liknende i lommene når de kommer i barnehagen.

ÅPEN ILD /BÅLBRENNING/GRILLING


Det skal alltid stå en voksen ved bålet.



En kanne med vann evt. brannslokningsapparat skal være tilstede (mindre enn 2 m. unna)
ved grillen i barnehagen.



Vann eller snø til slokking / avkjøling av brannskader skal være tilgjenglig. Grillen/bålet skal
være forsvarlig slukket når det forlates.



Vi brenner kun bål i bålsesongen 15.09.-15.04 (gjelder kun på tur)



Barna får opplæring av personalet til å ikke gå for nærme bålet.

BARN I PRIVATBILER TIL TURER ARRANGERT AV BARNEHAGEN


Foreldrene må skrive under på kjøretillatelse før barnet kan være passasjer i offentlige
kommunikasjonsmidler eller privatbiler.



Alle som kjører med barn i privatbil skal ha hatt førerkort i minst 2 år, og bilen skal være i
forskriftsmessig stand.



Barna skal sikres etter gjeldende regler og ikke sitte foran i bilen dersom det er montert
airbag.

REDSKAPSBRUK


Barna benytter kniv, hammer og annet verktøy kun under tilsyn av voksne.



Hvis redskapet misbrukes / regler ikke overholdes blir redskapet umiddelbart inndratt.

PERSONALMANGEL


Styrer vurderer om det er nødvendig å stenge eller redusere åpningstiden.



Personalet er fleksible med hensyn til bytte av avdeling og vakter.



Vi prøver å bruke minst mulig med vikarer slik at barna ikke skal ha mange nye å forholde seg
til. Når vi har behov for vikar prøver vi så langt det lar seg gjøre å bruke faste vikarer. Vikarer
skal ikke være alene med barna før de kjenner rutiner og barnehagen godt.

PROSEDYRER VED FOR SEN HENTING


Når klokken er blitt over 17.00 kontakter vi foreldrene.



Hvis vi ikke får kontakt med foreldrene tar vi kontakt med personene som er satt opp på
kontaktkortet.



Etter en time, dvs. kl. 18.00 kan personalet ta med barnet hjem. Det blir da hengt en lapp på
døra. Før personalet kan ta med barnet hjem skal de ha vært i kontakt med styrer og
barnevernsvakten i Asker.

ANDRE PERSONER SOM HENTER


Det skal gis beskjed om noen andre enn personer vi vet om skal hente barnet. Vi ønsker fullt
navn og beskrivelse.



Hvis vi ikke har fått beskjed om dette ringer vi for å bekrefte at dette er ok.



Hvis vi ikke får kontakt med noen av foreldrene, og ikke kjenner til personen som henter kan
vi ikke levere fra oss barnet.

BARN FORSVINNER
Fra barnehagen:


Personalet skal beholde roen og raskt få oversikt over situasjonen; hvor ble barnet sist sett,
kan det ha blitt hentet av foreldrene? Husk å spørre barna.



Det skal organiseres systematisk leting i og rundt barnehagen (husk å lete i småkroker og
lignende.)



Politiet skal varsles hvis ikke barnet blir funnet i løpet av ca. 10 minutter. Det skal bli gitt
TYDELIGE opplysninger om barnets utseende, alder, påkledning osv.



Foreldrene varsles.



Når vi finner barnet skal de voksne opptre rolig, ta med barnet inn i rolige og trygge
omgivelser og snakke med det.
Forebygging:


Personalet har plikt til å påse at gjerder og porter er i orden og forsvarlig
lukket.



Personalet har oversikt over hvor barna er.

På tur utenfor barnehagens område:


Personalet beholder roen og setter umiddelbart i gang leting.



En av de voksne forblir i barnegruppen og holder den samlet.



Politiet varsles hvis ikke barnet blir funnet i løpet av 5 minutter.



Daglig leder og foreldre blir varslet.
Forebygging:


I forkant av hver tur avtales det hvordan ansvaret for barna fordeles.



En ansatt går først og en går sist, de andre fordeler seg blant barna.



På tur utenfor barnehagens område skal barna ha på seg refleksvest med
barnehagens tlf.nr.



Personalet avtaler med barna et begrenset område de skal holde seg
innenfor.



Mobiltlf., telefonliste med nr. til foreldrene, barnehagen og nødnummer.



Gi barna opplæring i at de ikke skal gå utenfor de voksnes synsfelt og at
de stopper om de blir borte og forteller hvilken barnehage de tilhører.



Se eget Turhefte som skal være med på alle turer.

Når barnet kommer til rette skal alle som er varslet få info. Personalet snakker med barnet om
hendelsen, evaluerer hendelsen innad i personalgruppa, og tar et møte med de av foreldrene som
ønsker det.

UTELEKEPLASSEN


Utelekeplassen sjekkes hver dag av personalet, og det krysses av i eget skjema daglig.

ANSVAR FOR BARN UNDER ARRANGEMENTER I BARNEHAGEN


Når foreldrene har kommet i barnehagen er det de som har tatt over ansvaret for barnet sitt.
Der foreldrene er til stede er det foreldrene som har ansvar.

