Tilsyn i Sorø Kommune
Rammer for pædagogisk tilsyn i dagtilbud
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Formål
Formålet med det pædagogiske tilsyn i Sorø Kommune er todelt. Det skal dels fungere som kontrol i henhold til Dagtilbudslovens § 5, som på vegne af Kommunalbestyrelsen skal tilse, om Dagtilbudsloven og de
kommunale politikker og retningslinjer overholdes. Dels skal det pædagogiske tilsyn fungere som et middel
til dialog mellem Børn og Familier og institutionens/områdets ansatte og ledelse om en fortsat pædagogisk
kvalitetsudvikling, med det formål at sikre børnene et godt børneliv med læring, udvikling, omsorg, trivsel
og sundhed. For de selvejende og private institutioner skal institutionsbestyrelsen involveres i dialogen.

Tilsynsforpligtelsen
Udmøntningen af pædagogiske tilsyn er delegeret til Børn og Undervisningsudvalget, og det er besluttet, at
afrapportering af tilsynet sker til dem.
Tilsynsforpligtelsen omfatter:
• Både det indholdsmæssige i tilbuddene samt på hvilken måde, opgaven udføres.

• Tilsyn med de pædagogiske forhold, de økonomiske forhold i tilbuddet, legepladssikkerhed,
brandforhold, hygiejne og sundhed. Kommunalbestyrelsen har dog ikke tilsynsansvar for privatinstitutioners
økonomi og rentabilitet.
• Ansvar for og pligt til at holde sig informeret om indhold og fremgangsmåde i tilbuddene, samt
forholde sig til denne information i forhold til opgaver, formål og gældende lov
• Sikre, at kommunens tilbud praktiseres i overensstemmelse med lovgivningen, og at den ydelse,
dagtilbuddene leverer til forældre og børn, er i overensstemmelse med det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har besluttet er gældende i kommunen
• Tilsyn med børn, som bor i kommunen, men som bruger en anden kommunes dagtilbud, såfremt det
ikke er aftalt, at institutionskommunen fører tilsynet.
• Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en ramme for det pædagogiske tilsyn, herunder frekvensen af tilsynsbesøg og eventuelle indrapporteringer.

Følgende beskrivelse er en samlet oversigt og beskrivelse af de tilsyn der udføres i dagtilbud i Sorø Kommune

Hvad føres der tilsyn med?
Sorø Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter
Dagtilbudsloven nr. 1148 af 3. december 2008. Tilsynet omfatter alle former for dagtilbud, hvori der indgår
kommunal finansiering. Det vil sige kommunal og privat dagpleje; kommunale, selvejende og private
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daginstitutioner for børn op til skolealderen, samt private pasningsordninger. Kommunen skal endvidere
føre tilsyn med børn, som bor i kommunen, men går i dagtilbud i en anden kommune. Desuden har
kommunen pligt til at føre tilsyn med private pasningsordninger, hvor der passes flere end 2 børn, selvom
der ikke indgår offentligt tilskud.

Tilsynsformer
Generelle tilsyn
•
•
•
•

Bygnings- og brandtilsyn
Legepladstilsyn
Økonomisk tilsyn
Hygiejne og sundhedstilsyn

Bygnings- og brandtilsyn
For de kommunalt ejede bygninger gennemføres et årligt bygningssyn af Sorø Kommunes ejendomscenter.
De selvejende institutionsbestyrelser, som selv ejer deres bygning eller bor til leje hos anden udlejer end
kommunen, er selv ansvarlig for deres bygninger og skal aflevere en årlig vedligeholdelsesoversigt.
Brandtilsyn gennemføres af det kommunale brandvæsen.

Hygiejne og sundhedstilsyn
Kommunens Sundhedsplejersker tilbyder besøg i kommunens institutioner for at tilse og drøfte de hygiejniske forhold ca. hver 3. år.
Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne i daginstitutioner vurderes sammen
med den daglige leder/selvejende leder institutionens indretning, inventar, toiletforhold, rengøringsniveau
m.m. Der drøftes også procedurer og rutiner, der generelt kan have betydning for hygiejne, miljø og indeklima i den enkelte institution. Efter besøget udarbejdes en rapport med konklusioner og anbefalinger.
Alle institutioner har tilknyttet en sundhedsplejerske som er deres nærmeste kontaktperson i sundhedsplejen. I henhold til dagplejen afholder dagplejepædagoger og sundhedsplejersker møder sammen 2 gange
årligt, hvor relevante temaer tages op inkl. hygiejne. Samarbejdet omhandler desuden drøftelse af generelle
sundhedsmæssige emner samt specifikke børns sundhed og trivsel i samarbejde med barnets forældre.
Såvel institutioner som dagplejepædagoger og dagplejere kan direkte henvende sig til sundhedsplejen efter
behov. Det kan eks. være omkring udbrud af smitsomme sygdomme såsom børnesår, diaresygdomme mv.
Netop omkring smitsomme sygdomme er sundhedsplejen bindeled mellem dagtilbud og embedslægeinstitutionen.

Legepladstilsyn
En certificeret legepladsinspektør gennemfører et årligt tilsyn på alle legepladser i de kommunale, selvejende og private institutioner samt i dagplejens legestuer. Der afleveres en rapport over legepladsens
tilstand og sikkerhed, samt forslag til forbedringer.
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Økonomi tilsyn
Områdelederne udarbejder hver måned en ledelseserklæring, hvori der benævnes den nuværende økonomiske status og de fremtidige forventninger om regnskabsresultatet. Samtidig udarbejdes der årligt en tilsynserklæring.
Der er foruden ledelseserklæringer og tilsynserklæring et tæt samarbejde mellem ”flyver” korps, økonomikonsulent, personalekonsulent, områdelederne og de pædagogiske ledere, som sikrer den økonomiske styring.

Pædagogiske tilsyn
•
•
•

Dagplejetilsyn
Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner
Tilsyn private børnepassere

Dagplejen
Dagplejens tilsyn med dagplejerne er generelt baseret på en fortløbende dialog mellem pædagog og
dagplejer om, hvordan dagplejeren arbejder med indsatområder og læreplanstemaerne. Fundamentet for
dette arbejde er planlagt i legestuegruppen og skal derefter omsættes i praksis i eget hjem.
Tilsyn fungerer via det daglige samarbejde og den personlige kontakt mellem pædagog og dagplejer. Der
udføres ca. 6 – 8 tilsyn af denne karakter pr. år hos den enkelte dagplejer.
Udover de planlagte tilsyn gennemføres ca. 3 uanmeldte tilsyn pr. år hos den enkelte dagplejer.
Efter hvert tilsyn, planlagt som uanmeldt, udarbejdes et notat.

Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner
Det pædagogiske tilsyn kan opdeles i tre forskellige kategorier:
• Det løbende personlige tilsyn
• Det anmeldte og planlagte tilsyn
• Det uanmeldte tilsyn
Det løbende personlige tilsyn

Tilsynet omfatter de kommunale og selvejende institutioner. Sorø Kommunes tilsyn er generelt
baseret på en fortløbende dialog mellem forvaltning, områdeledere og de pæd. ledere om, hvordan de
opfylder og omsætter lovens bestemmelser og de kommunalt fastsatte politikker og indsatsområder. Det
løbende og personlige tilsyn fungerer via det daglige samarbejde og den personlige kontakt mellem forvaltning og institutionerne, primært ved samarbejdet mellem forvaltningens ledelse, ansatte, områdelederne
og de pædagogiske ledere. Dertil kommer den mødevirksomhed, der eksisterer mellem forvaltning og ansatte i form af MED struktur, kursusdeltagelse, samarbejde med bestyrelser og med de faglige organisationer.
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Som eksempler på det løbende pædagogiske tilsyn kan nævnes:
• Deltagelse i 2 fællesledermøder med forvaltningen
• Kontinuerlige områdeledelsesmøder mellem områdeledere, fagcenterchef, gruppeleder i Børn og
Familier og den pædagogiske konsulent
• Forvaltningens opfølgning på forældrehenvendelser via dialog med ledelsen
• Besøg i børnehuse eller institutioner i forbindelse med møder mv.
• Deltagelse i projekter og udviklingsarbejde
• Deltagelse i kompetence- og udviklingsforløb
• Henvendelser fra pladsanvisningen samt øvrige samarbejdspartnere i kommunen om diverse forhold
Anmeldt og planlagt pædagogisk tilsyn

Alle kommunale, selvejende og private institutioner, vil en gang hvert andet år have et planlagt pædagogisk
tilsynsbesøg, som primært udføres af den pædagogiske konsulent. Efter tilsynet udarbejdes der en rapport
og den pågældende områdeleder og pæd. leder tilbydes et dialogmøde, hvor der kan følges op på rapporten.
Tilsynet indeholder fire elementer. Forud for tilsynet, udfylder den pæd. leder og evt. områdeleder et spørgeskema omkring konkrete data. Dette afleveres tilbage til den pædagogiske konsulent ved tilsynet. Det
konkrete tilsyn startes med en dialog mellem konsulent, pæd. leder (evt. områdeleder) og en medarbejderrepræsentant. Samtalen tager sit udgangspunkt i et samtaleskema. Derefter er der rundtur i huset, hvor
udvalgte børn viser konsulenten rundt og fortæller om deres dagligdag. Til slut deltager konsulenten i en
aktivitet, dette kan være at spise frokost, være på legepladsen eller deltage i en samling m.m. Besøget forventes i alt at tage ca. 3 1/2 time.
Der udarbejdes undervejs i samtalen et udkast til en rapport over besøget. Rapporten kommer efterfølgende til udtalelse hos områdeleder og den pæd. leder, inden rapporten endelig færdiggøres. Den færdige
rapport sendes derefter til den pæd. leder, områdelederen og fagcenterchefen for Børn og Familier. Den
pæd. leder og områdelederen tilbydes som opfølgning på rapporten, en samtale med den pædagogiske
konsulent. Når alle tilsyn er afholdt udarbejdes en samlet afrapportering til Børn og undervisningsudvalget.
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Tilsynet er opbygget som følgende:

Tilsyn
Spørgeskema
- Sendes ud 1 uge før
tilsyn
- Afleveres ved
tilsynet

- Varer ca. 3,5
time
- den pæd.
leder, evt.
områdeleder, en
medarbejderrep
og den pæd.
konsulent
deltager

Dialog
Børn viser
rundt
Deltagelse i
aktivitet

Rapport
Opfølgende
samtale

Samlet
rapport

Rapporten vil have fokus på et antal indsatsområder/temaer, som dagtilbuddene skal arbejde med i
henhold til de af Kommunalbestyrelsen besluttede politikker og mål. Derudover vil rapporten forholde sig
til de lovkrav, der stilles til et tilsyn. Rapporten vil indeholde en samlet vurdering af, om institutionen lever
helt eller delvist op til lovens bestemmelser, herunder de pædagogiske læreplaner, indsatsområder og mål i
børn og unge politikken. Rapporten vil også angive forhold, institutionen eventuelt skal arbejde med i den
kommende periode.
Formål med det planlagte tilsynsbesøg:
• At kontrollere om institutionens ledelse og ansatte udmønter lovgivningens
bestemmelser, herunder målene for de pædagogiske læreplaner og de kommunalt fastlagte politikker,
indsatsområder og mål.
• At gennemgå, om institutionens ansatte i deres pædagogiske praksis arbejder ud fra de
mål, der er for institutionen og for det samlede dagtilbudsområde
• At det serviceniveau og den kvalitet, Kommunalbestyrelsen har vedtaget for dagtilbudsområdet overholdes
• At vurdere om institutionen er et sted, hvor børnene respekteres, trives, er trygge og glade for at være,
og mødes børnene med respekt og forståelse af personalet
• At det pædagogiske tilbud i institutionen er egnet i forhold til tilbuddets målgruppe,
herunder indretning af de fysiske rammer, det pædagogiske indhold, samt de sikkerhedsmæssige
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forhold
• At institutionen arbejder inkluderende i henhold til de 10 pædagogiske pejlemærker
http://inklusion.soroe.dk/indsatser/de-paedagogiske-pejlemaerker
• At personalet har de nødvendige kvalifikationer til at varetage de opgaver, der ligger i
institutionen, herunder at der er en hensigtsmæssig fordeling mellem pædagoger/pædagog medhjælpere/pædagogiske assistenter.
• At der er en progression i institutionens pædagogiske praksis
• At drøfte udviklingsmuligheder for institutionens pædagogiske arbejde
• At personalet er opmærksomt på, hvordan de minimerer risikoen for seksuelle og andre overgreb på
børn i institutionen
• At loven om røgfri miljøer overholdes
•

At drøfte med ledelsen, hvilke pædagogiske tiltag for det samlede dagtilbudsområde, der er væsentligt at
have særlig opmærksomhed på i fremtiden

Tilsyn i selvejende og private institutioner
I selvejende og private institutioner skal bestyrelserne informeres om, at tilsynet afholdes. Derudover skal
enten bestyrelsesformanden eller en repræsentant for bestyrelsen deltager i den opfølgende samtale.

Uanmeldt tilsyn

Uanmeldt tilsyn kan forekomme i det tilfælde, at Børn og Familier modtager henvendelser eller informationer om en institution, som medfører, at der må gennemføres et uanmeldt tilsyn for at undersøge de rejste
forhold. I forbindelse med et uanmeldt tilsyn vil en konsulent fra Børn og Familier orientere ledelsen i dagtilbuddet om baggrunden for besøget. Der vil blive udarbejdet et notat ud fra besøget.
Børn og Familier er forpligtet til at undersøge kritisable forhold, uanset om oplysningerne kommer fra andre forvaltninger, ansatte i området, brugere, pårørende eller andre personer.

Uanmeldt tilsyn i selvejende og private institutioner
I de selvejende institutioner, private institutioner, puljeordninger og private pasningsordninger vil orienteringen blive givet til institutionsbestyrelsen/ejeren.
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Tilsyn private børnepassere
Der udføres to tilsyn om året hos de private børnepassere; et uanmeldt og et anmeldt tilsyn. Besøgene
varer ca. 1 times tid og udføres ud fra et tilsynsskema og et tilsynsark, som udfyldes umiddelbart efter besøget (se bilag).

Bilag:
Bilag 1: Tilsynsskema-dagtilbud
Bilag 2: Tilsynsark-dagtilbud
Bilag 3: Spørgeskema forud for tilsyn-dagtilbud
Bilag 4: Tilsynsskema-private børnepassere
Bilag 5: Tilsynsark-private børnepassere
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Bilag 1

Tilsynsskema for Sorø Kommune
Tilsyn gennem dialog
Dato:
Institutionens navn:
Tilsynsførende konsulent:
Institutionsleder:
Medarbejderrepræsentant:
Andre:

Forældrebestyrelsens inddragelse i tilsynet:
-

Hvordan inddrages forældrebestyrelsen i forberedelse eller afrapportering af tilsynet?

Lovbestemmelser og kommunale rammer:
Hvordan sikrer i jer at alle
børn udvikles løbende?

Hvordan sikrer i jer at alle
børn trives?

Hvordan kan man se Sorø
Kommunes værdier hos jer?
(Troværdighed, engagement,
arbejdsglæde, åbenhed, dia-
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log og anerkendelse)

Institutionens pædagogik
Hvad er I særlig optaget af i
jeres institution?

Hvad kendetegner jeres institution?

Hvad er I særlig gode til?

Læreplan og læringsmål
Læringsmål
Hvordan skaber I rummelige
læringsmiljøer?

Læreplanen
Hvad betyder læreplanen for
den faglige kvalitet i jeres institution?
På hvilken måde har læreplanen medvirket til at fremme
børnenes trivsel, udvikling og
læring?

Dokumentation
Hvilke dokumentationsformer
arbejder I med i den daglige
pædagogiske praksis?
Hvordan arbejder I med pædagogiske handleplaner/udviklingsplaner for enkelte børn/alle børn?
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Evaluering
Hvilke evalueringsmetoder
anvendes i forhold til læringsmål og den pædagogiske læreplan?
Hvordan arbejder I med og
følger op på resultaterne af
evalueringen?

Inklusion og børn med særlige behov
Hvordan arbejder i med inklusion?

Hvordan kendetegner I børn
med særlige behov?

Hvordan tilrettelægger I det
pædagogiske arbejde med
børn med særlige behov?

Hvordan udfører I det i praksis?

Hvordan bruger I de tværfaglige samarbejdspartnere?

Sprogarbejdet
Hvilke pædagogiske metoder
anvendes i sprogarbejdet?

Hvordan udføres de i praksis –
og hvordan kan det ses?

Hvordan arbejder i med Sorø
kommunes sprogkanon?
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Brobygning
Hvordan foregår brobygningen
fra vuggestue/dagpleje til børnehaven?
Hvordan er samarbejdet mellem jer og skolen tilrettelagt?

Børnemiljø og børneinddragelse
Hvordan arbejder I med at
skabe et trygt og udviklende
børnemiljø?
Hvordan inddrages børnene i
det?
Har I nogen fokuspunkter i
forhold til forbedring af børnemiljøet?

Digitale medier og forældreintra
Hvordan arbejder I med digitale medier?

Hvordan arbejder I med forældreintra og hjemmesiden?

Positive og negative oplevelser med MitBarn

Forældresamarbejde
Hvad kendetegner jeres samarbejde med forældrene?
Hvordan fungerer samarbejdet
med forældrebestyrelsen?
Hvilke udfordringer er der i
forældresamarbejdet?
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Ledelse
Hvordan er ledelsen organiseret?
Hvilke ledelsesmæssige fokusområder arbejdes der med
i øjeblikket?

Personaleforhold
Hvordan har i fordelt forskellige arbejdsområder f.eks.
sprogarbejde, MitBarn m.m.?
Har I en tydelig forskel på
pædagogernes og pædagogmedhjælpernes opgaver?
Hvis ja, hvor står det beskrevet?
Hvordan følges der op på
MUS (medarbejder udviklings
samtaler)?
Hvilke fokuspunkter har i arbejdet med i forbindelse med
jeres APV?

Sikkerhed og hygiejne
Hvad gør institutionen for at
forebygge ulykker?

Hvordan kontrolleres sikkerheden på institutionens legeplads, og hvordan følges der
op på det?
Hvordan sikres det, at befordring sker efter gældende
regler og under betryggende
forhold jf. færdselssikkerhedsloven?
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Hvordan sikres det, at sikkerhedskravene til legetøj i institutionen overholdes?

Hvordan sikres det, at soveseler anvendes i overensstemmelse med gældende regler?
Hvordan sørger institutionen
for, at vejledning om sovestillinger efterleves (forebyggelse
af vuggedød)?

Hvad gør institutionen for at
opretholde og sikre en god
hygiejne?
-

Blandt børnene?
Blandt personalet?

Afrunding:

Andre punkter der har indgået i dialogen på tilsynsbesøget, som ikke er nævnt i ovenstående:

Hvad er jeres største udfordring lige nu?

Hvad er jeres største succes i år?
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Afsluttende konklusion på tilsynsbesøget:

Tilsynet er udført dato:

----------------------------------------Underskrift pæd. leder

-----------------------------------------Underskrift områdeleder

------------------------------------------Underskrift konsulent
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Bilag 2

Tilsynsark - udfyldes umiddelbart efter besøg
Hvordan er atmosfæren i huset? (På en skala fra 0-10)
0 = Dårlig stemning
10 = En god fornemmelse af, at her er rart at være.
0
.
.
.
.

10

Hvordan fungerer indretningen? (På en skala fra 0-10)
0 = Indretningen virker rodet og ikke gennemtænkt
10 = Funktionel indretning, der giver rum for leg og læring.
0
.
.
.
.

10

Hvordan tales der til børnene? (På en skala fra 0-10)
0 = Hård og bydende tone (der tales til børnene og ikke med børnene)
10 = Anerkendende og respektfuldt
0
.
.
.
.
10

Hvordan tales der de voksne imellem? (På en skala fra 0-10)
0 = Hård tone og upersonligt
10 = Anerkendende og respektfuldt.
0
.
.
.
.

10

Udviser børnene glæde, nysgerrighed og virker de trygge? (På en skala fra 0-10)
0 = utrygge og usikre børn
10 = Glade børn der ser ud til at trives
0
.
.
.
.
10

Hvor befinder de voksne sig i forhold til børnene? (På en skala fra 0-10)
0 = Ingen voksne i nærheden
10 = Flere voksne, der er opmærksomme på børnene og tilgængelig
0
.
.
.
.
10
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Bilag 3

Skriftligt tilsynsskema
Strategier/politikker
Er medarbejderne bekendt
med Sorø Kommunes politikker/strategier omkring:
• Børne- og Ungepolitik
•

Beredskabsplan for
vold og misbrug

•

Vision og Planstrategi
(VIPS)

•

Stærke børnefællesskaber, herunder de
pædagogiske pejlemærker

Hvilke kurser/efteruddannelse
har personalet deltaget i det
sidste år?

Hvordan ser institutionens
sygefravær ud?

Øvrige tilsyn
Har institutionen i det forløbne
år haft følgende tilsyn:
•

Brandtilsyn

•

Legepladstilsyn

•

Bygningstilsyn

•

Økonomisk tilsyn

•

Tilsyn med arbejdsmiljø

•

Tilsyn med levnedsmidler

•

Hygiejnetilsyn
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Bilag 4

☺ = Godkendt
= ikke godkendt
Dato:
Navn:
Børn der passes dagsdato:

Område

Krav & Anbefalinger & børnemiljøet

Gelænder/gitter

Er gelænder ved udvendig trappe ordentligt fastgjort

Indgang

og er der under 9 cm imellem tremmerne.

Aflåsning

Er det muligt at låse eller aflukke, så børnene ikke selv
kan gå ud på vej.

Andet
Tiltag
Stole

Er stolene stabile

Borde

Er bordhjørner i børnehøjde afrundede/sikre

Reoler

Er høje reoler sikrede og fastgjorte

Varmekilder

Er brændeovn og el radiator børnesikret.

Opholdsrum – legerum

Er andre radiatorer faldsikret (ingen skarpe kanter)

Kvælningsfare

Er små genstande f.eks. tegnestifter, batterier, legetøj o.a. anbragt udenfor børnenes rækkevidde.

Elektricitet

Er kontakter, stik i børnehøjde børnesikret.

Ledninger

Er lamper og løse ledninger placeret udenfor børnenes
rækkevidde.

Leg & aktiviteter

Er der et varieret udbud af legetøj, der er alderssvarende

Pladsforhold

Er der god plads at lege på inden for.
Er der steder hvor børnene kan bevæge sig (danse,
løbe, hoppe, slå kolbøtter )
Er der steder hvor børnene kan lege vildt.
Er der steder hvor børnene kan hvile sig eller slappe
af.
Er der steder hvor børnene kan lege i fred for voksne.
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Er der stole & eller borde tilpasset børnenes alder.

Øvrige forhold

Er støj, lys og temperaturforhold i orden
Føles stemningen og atmosfæren rar.

Andet
Tiltag
Komfur

Er der børnesikring på kogeplader / ovnlåge

Husholdnings-Kemikalier

Er alle husholdningskemikalier (opvaskemaskine sæbe)
og lign. anbragt udenfor børnenes rækkevidde eller i

Køkken

skabe med børnesikring.

Køkken - maskiner

Er alle køkkenmaskiner og deres ledninger anbragt
udenfor børnenes rækkevidde. (Kaffemaskine, elkedel
mm).

Skuffer

Er skuffer med knive, sakse, plastposer, tændstikker
mm. Børnesikret, eller er disse ting anbragt udenfor
børnenes rækkevidde.

Andet

Badeværelse

Tiltag
Op/ned

Er skammel/stige stabil.

Håndvask / Skoldning

Har børnene mulighed for at vaske hænder og er det
uden fare for at skolde fingrene

Puslebord

Er puslebordet solidt og tip sikret.

Toilet

Er der adgang til toilet.

Andet
Tiltag
Husdyr?

Har hjemmet husdyr (beskriv)

Hygiejne

Er mad/vandskåle og kattebakker anbragt udenfor

Husdyr

børnenes rækkevidde.
Kan det sikres at husdyr ikke slikker på/bider i børnenes legetøj.

Sikkerhed

Er husdyr anbragt forsvarligt i forhold til børnene,
såvel indendørs som udendørs. (beskrivelse af hvordan).
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Andet

Hunden kommer ikke i køkkenet og legeværelset

Tiltag
Vinduer

Er der børnesikring på vinduer hvor børnene opholder
sig.

Første sal

Er rækværker min. 90 m højt med lodrette tremmer
og med en tremmeafstand på max. 9 cm.
Er det sikret at der ikke er noget børnene kan kravle
op på og falde ud over.

Trapper

Er alle trapper børnesikret med låger på min. 70 cm i
højden og under 9 cm, mellem de lodrette tremmer. Er
alle trappetrin lukkede og er gelænderet sikkert

Husholdnings-midler

Er alle rengøringsmidler, vaskepulver, wc rens samt

Generelt

giftige opløsningsmidler og lign. anbragt udenfor børnenes rækkevidde eller i skabe med børnesikring,

Olielamper

Er indendørs og udendørs olielamper anbragt udenfor
børnenes rækkevidde.

Medicin

Er al medicin og vitaminpiller anbragt udenfor børnenes
rækkevidde eller i skabe med børnesikring.

Tobak

Er tobak og askebæger i sikker afstand fra børnene.

Tæpper

Er løse tæpper skridsikre

Pynt

Er alle ting, der hvor børnene opholder sig testet for
kvælningsfare.

Elektricitet

Virker HPFI relæet

Røgalarm/ skumslukker

Er der røgalarm og skumslukker / brandtæppe i huset?

/brandtæppe
Evakueringsplan

Er der en evakueringsplan, hvis der skulle opstå f.eks.
brand.?

Transport i egen bil

Der skal foreligge en skriftlig tilladelse fra forældre-

Generelt

ne inden evt. kørsel med børnene i egen bil. Gældende
regler fra rådet for sikker trafik vedr. børn i bil skal
følges og der må ikke sidde børn på forsædet hvis der
er en aktiv airbag.

planter

Er der obs på giftige planter ude og inde.

Andet

Har et barn været kommet så slemt til skade, at der
er blevet ringet til forældrene
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Sovemuligheder

Tiltag
Inde (soverum)

Er soverummet sikkert for de børn der sover inde

Inde (seng)

Er seng eller lign. sikkert for de børn der sover inde

Ude (regn og blæst)

Er der mulighed for at børnene kan sove i læ for regn
og blæst når de sover udenfor. Der må ikke anvendes
regnslag.

Ude (varme)

Er der mulighed for at børnene kan sove i ly for solen
(skygge) om sommeren.

Barnevogne

Er barnevogne sikret og stabile.

Andet
Tiltag
Generelt

Er de hygiejnemæssige forhold generelt i orden

Puslepladsen

Er de hygiejnemæssige forhold i orden til pusleplad-

Hygiejne

sens placering og indretning. (Er der adgang til vand).
Rengøring af puslepude.
Ingen faste håndklæder.

legetøj

Rengøres børnenes legetøj regelmæssigt

Andet

Vasker børnepasseren hænder (fx før håndtering af
madvare, efter toiletbesøg, ble skift & næsetørring)

Tiltag

Indhegning

Er legeområdet hvor børnene opholder sig indhegnet,
hegnet skal være omkring 1m, eller på anden måde aflukket og uden mulighed for at børnene selv kan komme

Udeareal

ud.
(evt. ekstra sikring til naboer med hund eller bassin)

Legeredskaber

Er evt. legeredskaber forsvarlige til børn i alderen 0-3
år. (højde, afskærmning, halsklemfælde, vedligeholdelse) mm.

Sandkasse

Er der mulighed for at overdække sandkassen (net
eller låg).

Drivhus

Er drivhus sikret (brudsikkert glas/indhegnet)
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Trampolin

Trampoliner max 1m i diameter & max 20 cm høj må
være tilgængelig for børnene, trampoliner over denne
størrelse må ikke være tilgængelig, for børnene.

Haveredskaber

Er farlige haveredskaber udenfor børnenes rækkevidde (i aflåst rum)

Gift

Er kemikalier f.eks. gift, sprøjtemidler mm. udenfor
børnenes rækkevidde (aflåst rum).

Åbent vand

Er havebassin, badebassin, åben regnvandstønde, fuglebad eller lign. fjernet fra matriklen, eller sikret med
låg/ gitter over vand overfladen.

Områdets størrelse

Er der rimelig plads til at børnene kan lege og bevæge
sig. ( fliser/græs)

Andet
Tiltag
Væsentlige ændringer

Er der sket væsentlig ændringer i forhold til:
Helbred

Familie

Straffeattest & Børneattest
Beboer i husstanden. 2
Bolig

Andet
Tiltag

Faglighed

Hvornår har du sidst haft pædagogisk vejledning.
Hvornår har du sidst været på efteruddannelse.

Andet

Har du et førstehjælpskursus?
Hvornår har du sidst været på opdatering kursus i førstehjælp?
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Bilag 5

