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Sikkerhedspolitik på dagtilbudsområdet i Hørsholm Kommune
Ifølge Dagtilbudsloven skal børn i dagtilbud have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres
trivsel, sundhed, udvikling og læring.1
Det er Hørsholm Kommunes ansvar at sikre og føre tilsyn med, at børn tilbydes et sådant børnemiljø, herunder
at de hygiejniske og sikkerhedsmæssige forhold er egnet til den målgruppe, som dagtilbuddet henvender sig til.2
Det daglige ansvar for børnene vil i praksis ligge hos lederen samt medarbejdere af det pågældende dagtilbud.
For at kunne leve op til dette ansvar har Center for Dagtilbud og Skole i Hørsholm Kommune udarbejdet denne
sikkerhedspolitik, der beskriver fælles retningslinjer for forskellige områder og pædagogiske aktiviteter, der kan
indebære en sikkerhedsrisiko. Retningslinjerne er gældende for alle kommunens dagtilbud.
Hørsholm Kommunes Sikkerhedspolitik på dagtilbudsområdet skal ses som en ramme for de sikkerhedsmæssige
udfordringer, alle dagtilbud står med dagligt, samt være med til at minimere risici for ulykker i vores dagtilbud.
Det er lederens ansvar, at;
• alle medarbejdere har læst og drøftet sikkerhedspolitikken og ved, hvordan der skal handles i konkrete
situationer
• tilpasse sikkerhedspolitikken til den konkrete aldersgruppe
• alle fastansatte medarbejdere har et opdateret førstehjælpskursus
Sikkerhedspolitikken tager udgangspunkt i gældende lovgivning, anbefalinger og retningslinjer.
Det er ikke muligt for det enkelte dagtilbud at udarbejde retningslinjer, der underkender sikkerhedspolitikken.
Der vil være mulighed for en yderligere skærpelse, hvis lokale forhold taler herfor.
Sikkerhedspolitikken vil løbende blive revideret i takt med, at der opstår behov for nye retningslinjer. Er der
sikkerhedsmæssige forhold, der ikke er beskrevet, og som du mener, bør være en del af politikken, kan du
henvende dig til Center for Dagtilbud og Skole, Hørsholm Kommune.
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Dagtilbudsloven § 7 stk. 3. LBK nr. 1326 af 09/09/2020
Dagtilbudsloven § 5 LBK nr. 1326 af 09/09/2020 og Dagtilbudsvejledningen VEJ nr. 9109 af 27/02/2015
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1. Brand
For at undgå brand er der flere forhold, du som medarbejder skal være opmærksom på:
•
•
•
•
•
•

Indgår der åben ild i en aktivitet, aftales det på forhånd, hvilken medarbejder der har ansvaret, mens
aktiviteten står på
Børn må aldrig være alene med åben ild
Som ansvarlig må du aldrig forlade et sted med åben ild
Alle medarbejdere skal have kendskab til retningslinjerne for brug af åben ild
Ved åben ild skal der altid være vand eller andet brandslukningsmateriale til stede
Alle medarbejdere skal kende til placering og brug af brandslukningsmaterialet.

Brandevakueringsplanen skal hænge synligt på tilgængelige steder i institutionen.
Planen skal som minimum indeholde proceduren for, hvordan man som medarbejder forholder sig, når der
opstår brand, herunder retningslinjer for, hvordan man ved evakuering sikrer sig, at alle børn kommer ud af
institutionen.
Mindst én gang årligt (typisk i april-juni) skal der gennemføres brandevakueringsøvelse for at sikre, at alle børn
og medarbejdere kender til proceduren.
Der er årligt brandeftersyn i daginstitutionen, hvor brandinspektøren gennemgår daginstitutionens
evakueringsplan, samt øvrige områder.
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2. Badning i sø, på strand og i soppebassiner
Der skal være et skærpet opsyn, når børn er i nærheden af vand. Dette gælder også i situationer, hvor børn og
medarbejdere tilfældigt kommer forbi en sø eller lignende.
Der henstilles til, at medarbejdere taler med børnene om reglerne, når man er i nærheden af vand.
Som medarbejder skal du være opmærksom på følgende regler:
• Der skal i personalegruppen være aftalt regler og retningslinjer for, hvad man gør, når man er sammen
med børn i nærheden af vand
• Ved badning med børn, skal der altid være mindst én medarbejder, der har et opdateret
førstehjælpskursus
• Ved badning med børn på strand, skal der altid være skærpet opmærksomhed på, hvor børnene er,
samt hvilke børn der er i vandet
• Når børnene er i vandet, skal der altid være mindst 2 medarbejdere i vandet med front mod land.
Medarbejderne afmærker derved hvor langt ud børnene må gå
• Der skal være mindst én medarbejder på land, der holder øje med børnene
• Ved badning med børn i sø gælder samme retningslinjer som ved badning på strand
• Soppebassiner skal altid være under opsyn, hvad enten børnene bader eller ej
• Ved badning med børn i større soppebassiner, skal der altid være mindst en medarbejder i vandet.
• Ved færdsel på havnemoler skal børnene have godkendte redningsveste på
Læs mere om sikker badning på: http://www.badesikkerhed.dk/
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3. Barnevogne, krybber og seler
Der er i mange dagtilbud mulighed for, at børnene både kan sove udendørs i krybber eller barnevogne og
indendørs på madrasser eller i køjesenge.
•
•
•

Når børnene sover indendørs, skal der være opsyn, enten ved, at en medarbejder er placeret i
soverummet, eller ved at børnene bliver overvåget med babyalarm og tilses regelmæssigt.
Når børnene sover udendørs på legepladsen, gælder samme retningslinjer, som når børnene sover
indendørs
Hvis børnene sover i liggehal, skal der være installeret en lovpligtig alarm, som skal virke.

Når temperaturen ændrer sig, kræver det ekstra opmærksomhed fra medarbejdernes side.
Det er vanskeligt at give nøjagtige retningslinjer for, i hvilke tilfælde det er forsvarligt at lade vuggestuebørn
sove ude i kuldeperioder. Børn under 1 år, og specielt børn under 6 måneder, er særligt udsatte for
kuldepåvirkninger. Børn må ikke sove ude, når temperaturen er under 10 minusgrader, og der skal altid tages
individuelle hensyn til følgende forhold:
o
o
o
o

Udendørstemperaturen
Sovestedets placering
Isolering og påklædning
Opsyn

Når børnene sover i krybber eller barnevogne, gælder særlige retningslinjer for brug af seler:
•
•
•

Dagtilbuddene i Hørsholm Kommune skal efterleve retningslinjer, der er fastsat af Sundhedsstyrelsen.
Seler i dagtilbud skal opfylde den europæiske sikkerhedsstandard EN 13210:2004 og være godkendt af
Varefakta og mærket VAREFAKTA
Vågne børn i sele bør ikke være alene.

Seler skal løbende kontrolleres og efterses, når de er i brug med henblik på efterlevelse at gældende
retningslinjer
Læs mere om brugen af soveseler i Anvendelse af soveseler i dagtilbud (Sundhedsstyrelsen, 2019).
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4. Legepladsen
Daginstitutioners legepladser bliver ind imellem benyttet af andre, uden for normal åbningstid. Dette kan
medføre, at legeredskaber bliver ødelagt, eller der bliver efterladt ting på legepladsen, som børnene ikke skal i
berøring med.
Derfor skal der:
• Dagligt foretages et sikkerhedsmæssigt check af legepladsen for farlige genstande
• Foretages dagligt check af sikkerhedsmæssige forhold omkring hegn, låger og legeredskaber
• Hvis der er forhold, som har betydning for børnenes sikkerhed, skal der handles hurtigt og iværksættes
fornødne foranstaltninger.
Medarbejdere skal fordele sig på legepladsen, så de er der, hvor børnene er.
•
•

Antallet af voksne på legepladsen skal tilpasses antallet af børn, deres alder etc.
Der skal jævnligt runderes, således at personalet kan gribe ind i forhold, der kræver personalets
involvering.

Der er dyr, som skraber og lægger ekskrementer i sand og flis, hvorved der skabes mulighed for at overføre
sygdomme til børn.
•
•
•

Hvis legepladsen ikke kan sikres effektivt imod katte, hunde og ræve, skal sandkassen overdækkes med
et kraftigt net, når den ikke bruges, også uden for dagtilbuddets åbningstid
Presenning frarådes, fordi der dannes kondensvand, og sandet ligger vådt og uden lufttilgang.
Sand bør skiftes hvert år og desuden efter behov ved forurening

Legepladsen gennemgås en gang årligt på et legepladstilsyn af en legepladsinspektør. Legepladsinspektøren
tjekker legeredskaber og faldunderlag.
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5. Ture
Når institutionen skal på tur med børnene, er der nogle retningslinjer, man som medarbejder skal tage højde
for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der skal altid medbringes en liste (papir eller digitalt) med navn på børn og medarbejdere
Der skal altid ligge en kopi af listen i institutionen, så alle medarbejdere ved, hvilke børn der er på tur.
Der skal altid medbringes en mobiltelefon, uanset hvor turen går hen, og mobil tlf. nr. skal fremgå af
listen over medarbejdere.
Alle medarbejdere har ansvaret for alle børnene. I praksis kan være en fordel, at hver medarbejder har
en lille gruppe, som de har skærpet ansvar for, og at børnene ved, hvilken medarbejder de ”hører til”
Det skal på forhånd aftales, hvilke regler, der er, når børnene skal følges ad – eks. hånd i hånd, samt
hvem der går forrest og bagerst af de voksne
Mindst én af medarbejderne på turen skal have et opdateret førstehjælpskursus
Ved transport i christianiacykel skal børnene altid være fastspændt og have cykelhjelm på.
Medarbejdere skal ligeledes have cykelhjelm på. Det anbefales desuden, at medarbejdere har prøvekørt
cyklen, inden der tages på tur med børn i cyklen.
Der skal tages højde for, hvor turen går hen, således at det sikkerhedsmæssige indtænkes
Vurder gruppestørrelsen – hvor mange børn og hvor mange medarbejdere skal deltage

Lederen, eller anden udpeget ansvarlig, skal altid vurdere og godkende turen og udflugtsmålet. Når en tur
planlægges, skal der altid være en pædagogisk vurdering af børnegruppens sammensætning – fx alder og
kompetencer. Der skal ligeledes være en vurdering af medarbejderes erfaring og kompetencer.
Det anbefales, at gruppestørrelser for vuggestuebørn ikke overstiger 4-5 børn pr. medarbejder samt at
børnegruppen maksimalt er på 13 børn.
For børnehavebørn anbefales det, at gruppestørrelsen ikke overstiger 8-9 børn pr. medarbejder samt at
børnegruppen maksimalt er på 25 børn.

Ture med offentlig transport
Når turen indebærer offentlig transport med bus, er det en god ide at oplyse chaufføren om, hvor I skal af og
aftale, at en medarbejder giver tegn, når alle er ude af bussen.
•
•
•
•

Det er altid en voksen, der stiger ind og ud af bussen/toget som den første
Ved tur med tog, skal der stå en medarbejder i døren, indtil alle børn er kommet ind/ud
Ved transport i taxa eller privat bus skal børnene altid være fastspændt efter gældende regler
Børnene skal altid tælles f.eks. ved ind- og udstigning af bus/tog for at sikre, at alle er med

Når turen indebærer, at der benyttes offentlige transportmidler (taxa, bus, tog), må der max. være 4
vuggestuebørn / 8 børnehavebørn pr. medarbejder.
Det anbefales, at medarbejdere ikke tager alene på tur med børn. Der kan dog dispenseres, når der er foretaget
en vurdering af turens formål og det vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
•

I Hørsholm Kommunes dagtilbud er det ikke tilladt at køre med børn i egen bil, heller ikke i situationer,
hvor der er indhentet tilladelse fra forældre.
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•

Hvis der er forældre med på turen, har pågældende forældre kun ansvaret for deres eget barn, hvilket
personalet altid informerer om.

Husk, at når institutionen er på tur med børnene, skal en førstehjælpskasse og mobiltelefon altid medbringes.
Hvis der sker en ulykke, skal daginstitutionsleder:
1. Kontakte Center for Dagtilbud og Skole +45 48 49 52 50, lederen af dagtilbudsområdet eller pædagogisk
konsulent
2. Kontakte pårørende
3. Orientere øvrige medarbejdere på institutionen om forløb
4. Iværksætte en lokal krise- og sorgplan i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skole
Der skal afholdes et møde efterfølgende for og med alle implicerede parter, psykolog bør være til stede.
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6. Snore i børnenes tøj
Der er desværre forekommet ulykker på legepladser, hvor børn har siddet fast i løsthængende
beklædningsgenstande eller er blevet kvalt af snore i deres overtøj.
Det er dagtilbuddets ansvar at informere forældre om gældende retningslinjer vedr. halstørklæder og snore i
overtøj, som børnene bruger på legepladsen.
•
•
•

Når børn er på legepladsen, må der ikke være snore i overtøjet
Børn må ikke have løstsiddende tørklæde på eller anden form for beklædning, der kan være til fare for
deres sikkerhed
Det er forældrenes ansvar, at fjerne snore i børnenes overtøj.

Se evt. Sikkerhedsstyrelsens gode råd om bindebånd og snore i børnetøj på
https://www.sik.dk/privat/goer-det-sikkert/boern/foer-du-koeber/sikre-bindebaand-og-snore-boernetoej#
•

Børn må ikke benytte cykelhjelm på legepladsen.

Årsagen hertil er, at børnene hele tiden udvikler legen og ikke tænker over, at de har cykelhjelm på, når de ikke
længere cykler, men er på klatrestativet. Der vil være en risiko for fasthængning eller kvælning i hageremmen
ved leg på legepladser.
Hvis der er snore i barnets overtøj, er det dagtilbuddets ansvar at fjerne disse inden barnet skal på legepladsen.
Det er altid dagtilbuddet, der har ansvaret for de sikkerhedsmæssige forhold på legepladsen.
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7. Dyr i dagtilbud
Mange børn er glade for dyr, hvilket nogle dagtilbud også benytter i deres pædagogiske arbejde med børnene.
Men kontakt mellem dyr og børn kan også medføre forskellige gener, herunder risiko for:
•
•
•

Spredning af smitsomme og parasitære sygdomme
Udvikling af luftvejsallergi og udløsning af allergiske symptomer (astma, høfeber) hos børn med
eksisterende allergi over for de pågældende dyr
Ulemper for omgivelserne, herunder lugtgener og uhygiejniske forhold.3

Børn med dyrehårsallergi bør undgå kontakt med pelsbærende dyr. Det bør fremgå af daginstitutionens
hjemmeside om der er pelsbærende dyr, samt hvilke.
•
•
•

Det frarådes, at der holdes pelsbærende dyr i dagtilbuddene, når der er personale og børn, der er
allergiske over for disse.
Udendørs dyrehold nødvendiggør en særlig grundig rengøring indendørs, fordi allergener fra dyrene
erfaringsmæssigt transporteres ind udefra.
Det anbefales, at der vaskes hænder efter kontakt med dyr og rengøring af bure.

Miljølovgivningen omfatter bestemmelser vedrørende dyrehold, herunder forebyggelse af flueplager og
lugtgener fra ekskrementer og affald, samt håndtering af døde dyr mv.
Læs eventuelt Sundhedsstyrelsens anbefalinger i ”Håndbog om hygiejne 2019” på www.sst.dk
Hold af hobbyhøns
Når der holdes dyr i dagtilbud, er det ofte høns. Høns skal have det godt. Det gælder, uanset om de holdes som
hobbydyr, eller om der er tale om egentlige landbrug.
Når man holder høns, skal man sørge for:
• At behandle hønsene omsorgsfuldt, så de ikke udsættes for smerte, lidelse og angst.
• At hønsene har foder, vand, pasning og et hus.
• At rum eller arealer, hvor dine høns holdes, er indrettet på en sådan måde, at deres behov tilgodeses.
• At hønsene har adgang til et rum i læ og fast tag eller overdækning, som sikres mod vejr og vind
Læs nærmere om ”Hold af hobbyhøns” på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.foedevarestyrelsen.dk
Dyrehold skal drøftes med Center for Dagtilbud og Skole inden anskaffelse.

Hygiejne i daginstitutioner. Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden
for hygiejne, miljø og sikkerhed (2013). www.sst.dk.
3
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8. Tilskadekomst eller overlast på børn
Hvis der opstår situationer, hvor børn kommer til skade eller på anden måde lider overlast, skal børnenes
forældre orienteres hurtigst muligt. Der skal ligeledes træffes en vurdering af, om andre forældre skal
orienteres om det skete.
•

Det er lederens ansvar, at der udfærdiges et notat som sendes til Center for Dagtilbud og Skole (DOS)
samme dag.

Notatet skal minimum indeholde:
•
•
•
•
•
•
•

En beskrivelse af hændelsesforløbet – herunder dato og tidspunkt
Hvem var til stede
Hvilke aftaler og regler er der i forhold til situationen
Hvem gjorde hvad
Er forældrene orienteret, eventuelt indkaldt til møde
Er andre forældre orienteret
Hvad var årsagen til det skete

Handleplan for hvordan dagtilbuddet vil afværge lignende situationer fremadrettet skal drøftes på
førstkommende personalemøde. Beskrivelsen sendes til Center for Dagtilbud og Skole (dos-post@horsholm.dk).
Det kan i visse situationer være hensigtsmæssigt at kontakte den pædagogiske konsulent eller lederen af
dagtilbudsområdet i Center for Dagtilbud og Skole telefonisk på tlf. 48 49 52 50.
Ovenstående procedurer skal efterleves, da det kan forekomme, at Center for Dagtilbud og Skole og/eller
politikere bliver kontaktet af forældre i forbindelse med konkrete situationer i dagtilbuddene.
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9. Smitsomme sygdomme
Sundhedsstyrelsen har i deres vejledning Smitsomme sygdomme hos børn og unge (2020) beskrevet, hvordan
smittesomme sygdomme hos børn og unge kan forebygges.
Smitsomme sygdomme kan overordnet inddeles i to grupper:
1. Særlig alvorlige smitsomme sygdomme, f.eks. meningitis. Det drejer sig om forholdsvis sjældne
sygdomme og ikke dem, der tegner det daglige billede institutioner, men kan forekomme hos børn og
personale. Embedslægeinstitutionen har ansvaret for at iværksætte de forebyggende foranstaltninger i
forbindelse med disse sygdomme. De behandlende læger har meldepligt, og embedslægeinstitutionen
og Statens Serum Institut får på denne måde kendskab til enkelttilfælde af disse sygdomme.
2. De øvrige smitsomme sygdomme, som er langt de hyppigste, forekommer især i daginstitutioner for
børn i alderen 0-6 år. Mange af disse sygdomme kan ikke hindres, men smittespredningen kan
nedsættes ved en fælles indsats. Som hovedregel har den kommunale sundhedstjeneste ansvar for
rådgivning om begrænsning af udbredelsen af disse sygdomme.
Hovedregler i forhold til, hvornår børn må komme i institution, er følgende:
•
•
•

Syge børn og personale må ikke komme i institutionen.
Et barn med en smitsom sygdom først må komme igen, når det ikke længere smitter.
Barnet skal være rask og kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig pasning.

Der er dog undtagelser fra hovedreglen, og definitionen af hhv. ‘rask’ og ‘syg’ er ikke altid så enkel.
Ved visse sygdomme må barnet gerne komme, selv om der kan være en vis smitterisiko, forudsat at barnet er
rask. Det gælder f.eks. for lussingesyge, hånd-, fod- og mundsygdom, forkølelsessår, børneorm, vandvorter mv.
Disse sygdomme forløber mildt, hvor barnet ofte ikke er særligt påvirket, og smittespredning kan ikke forhindres
ved, at barnet holdes hjemme. I andre tilfælde, f.eks. ved lus og fnat, må barnet komme, ‘når behandling er
iværksat’, også hvis der er tale om et behandlingsforløb, der strækker sig over længere tid.
Det kan af og til være svært at afgøre, om børn er syge eller raske. Grundlæggende kan der opstilles følgende
regler til at vurdere om børn er syge eller raske.
Barnet er rask, når
• Barnet er feberfrit
• Barnets almentilstand er upåvirket.
• Barnet kan deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig omsorg og pasning.
Barnet er sygt, hvis
• Barnet har feber
• Barnets almentilstand er påvirket
• Barnet viser specifikke tegn på sygdom
Hvis personalet er i tvivl, kan den kommunale sundhedstjeneste – i form af Sundhedsplejen – kontaktes på tlf.
21 12 61 24 (træffes ikke fredage). Forældre kan kontakte egen læge. Den kommunale sundhedstjeneste og
institutionen må ikke kontakte egen læge uden forældrenes samtykke.
Lederen af daginstitutionen skal formidle information om smitsomme sygdomme til børnenes (og personalets)
hjem. Dette sker i institutioner for 0-6-årige ved opslag. Ved alvorlig sygdom som f.eks. meningitis skal lederen
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af afdelingen efter aftale med embedslægeinstitutionen formidle information til børnenes (og personalets)
hjem. Embedslægeinstitutionen beslutter hvilken personkreds, der skal informeres, samt indholdet og formen af
denne information.
For de øvrige smitsomme sygdomme, der især er relevante i småbørnsinstitutioner, er lederens formidling af
oplysninger afhængig af, at forældrene oplyser om deres barns sygdom, og ikke mindst hvad barnet fejler, hvis
der foreligger en lægelig vurdering heraf. I de fleste situationer er det i alles interesse, at andre forældre og de
ansatte er bekendt med tilfælde af smitsom sygdom i institutionen. Der kan dog være helt særlige situationer,
hvor dette ikke tjener et formål. Et opslag skal kunne ses af alle, og barnets navn må ikke nævnes. Der kan fx
være tale om meget smitsom sygdom/tilstand, fx maveinfektion, skoldkopper og lus, eller en sygdom med
længerevarende feber, f.eks. tredagesfeber.
På Sundhedsstyrelsens hjemmeside er der forslag til supplerende informationsskrivelser til forældre om en
række almindeligt forekommende sygdomme. De kan findes under ’Information til forældre’ under ’Smitsomme
sygdomme hos børn og unge’. Skrivelserne kan printes ud og hænges op.
Læs mere om forebyggelse af smitsomme sygdomme, samt oplysninger om de enkelte smitsomme sygdomme i
Sundhedsstyrelsens vejledning. Den findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk
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10. Sol og solcreme
Ved at følge et par enkle råd kan man undgå, at børn bliver solskoldede, når de er i dagtilbud.
Børn i dagtilbud skal beskyttes mod solen, når UV-indekset er 3 eller mere. I Danmark er det typisk i månederne
fra april til september.
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet nogle gode råd ”Om solbeskyttelse i dagtilbud”, der omhandler:
Herunder fremgår Sundhedsstyrelsens råd ”Om solbeskyttelse i dagtilbud” og Miljøstyrelsens ”Tips om sol og
solbeskyttelse”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sørg for skyggemuligheder og indret legepladsen, så børn kan lege i skyggen, når solen står højest
Lad ikke børn opholde sig ubeskyttede i solen
Helt små børn, som ikke kan gå eller kravle, bør aldrig opholde sig i direkte sol
Undgå middagssolen mellem kl. 12.00-15.00
Let sommertøj og en lille hat er en god beskyttelse mod UV-stråling for børn, der leger i solen. Bed
forældrene om at give børnene let tøj på hjemmefra samt en bredskygget solhat.
Selv om de helt små ikke opholder sig i direkte sol, er det en god ide at beskytte mod genskin fra vand
og sand ved at smøre lidt creme på kinder, næse og håndrygge
Når UV-indekset er 3 eller mere, bør børnene smøres med solcreme, der hvor tøj ikke dækker huden.
Det anbefales, at børnene smøres med solcreme af forældrene inden de møder i dagtilbud.
Børn, der har svedt meget eller badet, bør smøres igen af personalet.
Sørg for, at børnene er smurt godt ind i rigelige mængder solcreme (20 ml til et barn), før de kommer
ud i solen
Brug solcreme med minimum faktor 15 (medium beskyttelse) i rigelige mængder og med UVAbeskyttelse – gerne en solcreme med et Svanemærke.
Børn under 12 år frarådes at bruge solcreme, der indeholder stoffet 4-methylbenzylidene camphor (4MBC)
Børn, der er særligt lyse i huden, har mange fregner eller rødt hår er særligt udsatte for solen og skal
beskyttes ekstra med skygge og tøj og kan have brug for ekstra solcreme eller en højere faktor.
Børnene bør ikke holdes indenfor, når solen er stærk. Det er nemlig vigtigt, at børnene har mulighed for
at være fysisk aktive udenfor, og sollys er nødvendigt for at danne D-vitamin.

Det kan være svært at vurdere, hvornår UV-indekset er 3 eller mere på legepladsen. Det aktuelle UV-indeks kan
findes på app’en ’UV-INDEKS’ eller på www.dmi.dk.
Læs mere om sol og solbeskyttelse på;
Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk
Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk
Find gode råd om indretning af legepladsen i Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Skyggemanual:
www.cancer.dk/skyggeguide

16/18

12. Farlige stoffer og materialer
Eftersom børn både rører, bider og sutter på ting, er de ofte også ekstra udsat for den kemi, vi omgiver os med i
vores hverdag. Dagtilbud benytter mange forskellige stoffer og materialer i hverdagen, og det er derfor vigtigt,
at der er opmærksomhed på, hvilke stoffer og materialer, der kommer inden for døren.
Det er lederen og arbejdsmiljørepræsentanten, der i hverdagen er garant for, at farlige stoffer og materialer
ikke bliver indkøbt og benyttet i dagtilbuddene.
Herunder fremgår nogle gode råd til, hvad man i dagtilbuddet bør være opmærksom på:
•
•
•
•
•
•

Køb Svanemærkede plejeprodukter - Af hensyn til menneskers sundhed må svanemærket kosmetik ikke
indeholde stoffer, som er klassificeret som allergifremkaldende eller hormonforstyrrende.
Undgå de farligste ftalater - Ftalater er et kemisk stof, som bruges til at give PVC en blød struktur og kan
være hormonforstyrrende. Det kan findes i f.eks. dukker og pivedyr.
Vask alt nyt før brug – Især tøj, sengetøj og håndklæder, som kommer helt tæt på kroppen, ellers kan
børn risikere at få kemien helt ind under huden.
Smid gammelt, blødt plastlegetøj ud – Siden 1997 har det været forbudt at bruge de farligste ftalater i
legetøj til børn under 3 år. Gammelt legetøj kan derfor fortsat indeholde det kemiske stof.
Køb CE-mærket og uparfumeret legetøj – Legetøj til børn under 14 år skal mærkes med et såkaldt CEmærke. CE-mærket signalerer, at produktet lever op til eksisterende sundheds- og sikkerhedskrav.
Stil voksenkemikalier uden for børns rækkevidde – Sæt børnesikre kapsler tilbage på flasken efter brug
og placér vaske-, rengørings- og husholdningskemikalier mv. udenfor børnenes rækkevidde.

De stoffer og materialer, der indkøbes til dagtilbuddet, må ikke indeholde farlige ingredienser.
Hvis man er i tvivl om indholdet i et produkt, vil der altid være mulighed for at læse på ”produktbladet”, som
skal være i institutionen. Produktblade rekvireres hos forhandleren.
Læs mere om farlige stoffer og materialer under ”God kemi i dine børns hverdag” på Miljøstyrelsens
hjemmeside www.mst.dk
Er et barn blevet forgiftet eller er der mistanke om forgiftning f.eks. ved uheld med kemikalier, stik og bid,
madforgiftning, planter og svampe, så ring til Giftlinjen på tlf. 82 12 12 12. Giftlinjen har åbent døgnet rundt.
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13. Aflevering og afhentning af børn
Hvis et barn ikke bliver hentet ved lukketid i dagtilbuddet, skal medarbejdere forsøge at kontakte forældrene på
de telefonnumre, dagtilbuddet har fået oplyst.
Er det ikke muligt at komme i kontakt med forældrene, ventes der i 30 minutter, hvorefter der igen ringes til
forældrene.
Er det stadig ikke muligt at komme i kontakt med forældrene, ringes der til den/de øvrige personer, som er
skrevet på barnets stamkort.
Dagtilbudslederen kontaktes og orienteres om situationen og det videre forløb drøftes.
Er det ikke muligt at få kontakt hverken til forældre eller andre kontaktpersoner, kan der efter 1 time tages
kontakt til den sociale døgnvagt, hvor barnet kan afleveres og være indtil forældrene henter barnet.
Aflevering af børn til forældre, som vurderes påvirket af alkohol eller stoffer:
Hvis man som medarbejder er i tvivl om en forælder er i stand til at påtage sig ansvaret for sit barn skal man
kontakte den anden forælder eller den/de kontaktpersoner, som er skrevet på stamkortet.
Hvis det ikke er muligt at få forbindelse med andre kontaktpersoner, bruges samme fremgangsmåde som ved
for sent hentede børn og den sociale døgnvagt kontaktes.
Hvis det ikke er muligt, at få kontakt med familien eller andre kontaktpersoner, kan der efter minimum 1 time
tages kontakt til den sociale døgnvagt via politiet enten på tlf. nr. 114 eller 49 27 14 48
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