Enskild familjedaghemsverksamhet

SÄKERHETSKRAV för att en dagbarnvårdares
bostad skall godkännas som familjedaghem
Allmänt
Såväl personal som barn i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall vistas i så
god och hälsosam miljö som möjligt. Kommunen har ansvar för att barnens miljö i
familjedaghemmet är säker, trygg och hälsosam.

Inomhusmiljö
Kök
Följande säkerhetsanordningar skall finnas:
•
•
•

Spisskydd
Lådspärrar och övriga skydd så att vassa föremål, t.ex. knivar, ej är tillgängliga
Låsningsbara skåp så att maskindiskmedel och andra kemikalier kan förvaras
barnsäkert

Stolar och övriga möbler skall vara anpassade för barnens behov.

Vilorum
Viloplatserna skall vara säkra och lämpliga och gärna avskilda. Om spjälsängar
används skall spjälskydd finnas.

Lekrum
•
•
•

Utrymmet skall vara tillräckligt stort i förhållande till barngruppen
Det skall finnas tillfredsställande material för att erbjuda lek. Leksakerna skall
vara säkra och hela
Materialet skall förvaras på lämplig höjd

Toaletter och andra våtutrymmen
•
•
•
•
•

Pallar skall finnas till toalett och handfat
Skötbord skall vara säkra och lämpligt placerade
Vattentemperaturen får ej vara för hög
Halkdämpande mattor om det bedöms nödvändigt i t.ex. badkar
Varje barn skall ha sin egen handduk på egen krok
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Hall
•
•
•

Krokar i lämplig höjd till barnens kläder
Hyllor för skor och extrakläder
Grind till ev. trapp

Brandsäkerhet
•

Lämpligt antal brandvarnare och brandsläckare skall finnas

OBS!
Utövaren skall ta kontakt med brandmyndigheten för att säkerställa att
brandsäkerheten är tillfredsställande.

Rökning
Barnen skall inte utsättas för passiv rökning.

Städning
Lokalen skall vara ren och hygienisk. Städning måste därför utföras i den omfattning
som krävs för att uppfylla detta krav. Detta är speciellt viktigt i de fall barn med
allergi vistas i familjedaghemmet.

Övrigt
I lokalen skall följande återfinnas
• Fönsterlås (Främst då verksamheten bedrivs på annat plan än markplan.
Brandsäkerhetskrav måste dock beaktas).
• Tillfredsställande ventilation.
• Petskyddade eluttag och skarvsladdar (gärna jordfelsbrytare)
• Trappräcke om trappa finns
• Balkongräcke om balkong finns

Utomhusmiljö
Utomhusmiljön skall vara säker samtidigt som den skall stimulera till lek. Om
verksamhet bedrivs i närheten av familjedaghemmet vilken kan innebära fara för
barnen skall åtgärder vidtagas för att säkerställa att barnen inte ges möjlighet att vistas
där.
•
•
•

•

Gården bör vara inhägnad, speciellt om trafikerad väg finns i närheten.
Brunnar/pooler skall vara ordentligt övertäckta
Arbetsmaskiner, t.ex. gräsklippare, skall vara inlåsta liksom kemisk/tekniska
produkter
Lekmaterial, t.ex. gungor, skall vara säkra
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