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CHECKLISTA FÖR FÖREBYGGANDE AV
BARNOLYCKSFALL
I samband med den årliga skyddsronden skall denna checklista kontrolleras.
Inomhus
•

Eluttag skall vara jordade eller petskyddade.

•

Armaturer skall vara av godkänd typ, skyddsjordade eller med utförd förstärkt isolering.

•

Hyllor, skåp och torkskåp skall förankras i vägg där barn leker.

•

Spis bör vara utrustad med skydd, alt. tänka på hur man förebygger på annat sätt.
Önskvärt är att också ugnsluckan har något skydd eller säkerhetsspärr. Spisen bör vara
utrustad med tippskydd.

•

Tvättmaskin skall ha huvudströmbrytare.

•

Knivar och andra vassa föremål skall förvaras oåtkomliga för barn.

•

Pallar och trappstegar skall vara utformade så att de ej glider och välter.

•

Vattentemperaturen skall vara lägst 50 grader vid varje tappställe, vilket innebär att
temperaturen ut från varmvattenberedaren ska vara högre. Temperaturen vid tappställen
får inte överstiga 65 grader på grund av skållningsrisken.

•

Kemiska produkter skall förvaras oåtkomliga för barn.

•

Rökning skall inte förekomma inomhus där barn vistas. Cigaretter, tobak, askfat, tändare
och tändstickor förvaras oåtkomliga för barn.

•

Låsanordning i huset skall fungera i dörrar till toalett.

•

Klämskydd skall finnas och fungera på alla dörrar.

•

Mediciner skall förvaras oåtkomliga för barn.

•

Speglar skall fästas så att barn ej kan haka av dessa.

•

Alkohol skall förvaras oåtkomligt för barn.

•

Spärr på skåpar och lådor. Skall åtgärdas om barngruppen kräver detta.

•

Förbandslåda skall finnas på avdelningen.

•

Brandvarnare skall finnas där barn vistas och kontrolleras på våra planeringsdagar
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•

Brandsläckare eller annan brandutrustning skall finnas och fungera. Kontroll under året.

•

Leksaker. Testa i testcylinder. Kvävningsrisk. Förvara smådelar och leksaker på ett
betryggande sätt utom räckhåll för de små barnen. Ha speciell uppsikt över småbarnen när
de äldre leker med sådana leksaker eller låt de äldre barnen leka i eget rum. Förklara för
de äldre barnen vad som kan hända om de små får tag i smådelar och småleksaker. Lär de
äldre barnen att lägga tillbaka leksakerna. Ta bort farliga och trasiga leksaker. Kontrollera
leksakerna med jämna mellanrum.

•

Farliga växter skall tas bort.

•

Plastpåsar skall förvaras oåtkomliga för barnen.

•

Kolla barnens nappar med jämna mellanrum.

•

Persiennsnören skall vara uppfästa så att kvävningsrisk är obefintlig.

Utomhus
•

Sandlådan skall kontrolleras regelbundet.

•

Klätterställningar skall stå i sand och kontrolleras regelbundet.

•

Farliga växter skall tas bort.

•

Grindarna skall ha fungerande lås.

•

Rutschbana skall ha en bromssträcka i slutet. Det skall finnas en plattform överst som
naturligt övergår i själva rutschbanan.

•

Pulkbacke. Det får inte finnas träd, stolpar eller annat som barnen kan krocka med.

•

Kontrollera regelbundet vattensamlingar som finns i det närliggande området. Kontrollera
även regelbundet det närliggande området för ev. farliga saker.

•

Hjälmar skall användas vid t ex pulkåkning, cykling och skall sitta rätt. Hjälmar skall även
användas om underlaget är halt.

•

Rökning skall inte förekomma i närheten av barn.

•

Barnen skall använda reflexvästar utomhus.

Trafik
• Vid bilåkning skall alla barn använda bilbälten. Barn under 7 år skall använda särskilda
skyddsanordningar såsom bilbarnstol eller bilkudde. Förskola/familjedaghem har en
policy att köra barnen i egna bilar så lite som möjligt. Vid enstaka tillfälle kan det dock
inträffa att personalen kör barnen i sina egna bilar under förutsättning att bilen är utrustad
med godkända bilbarnstolar eller bilbälteskuddar.

