Bilaga 1

Barnskyddsrond fristående förskola/krav
för godkännande av lokaler.

Förskolans namn

Härmed intygas att samtliga krav är uppfyllda eller kommer
att åtgärdas snarast. Underskrift huvudman:

Datum

Inomhus – klimat och fast inventarier
Ja

1.

Är glas i fönster av 3 mm härdat glas, 5 mm
planglas eller laminerat glas? Detta gäller
fönster på lägre höjd än 60 cm och ytterdörrar
på lägre höjd än 1,5 m mellan glasyta och golv,
så väl inom som utomhus.

2.

Är allt glas i invändiga glaspartier, skåp och
dörrar av 3 mm härdat eller 5 mm planglas?

3.

Är speglar av 6 mm planglas eller av rostfri plåt?
Är de fäst i överkant så att de inte kan hakas
av?

4.

Har öppningsbara fönster som sitter lägre än
1,8 m över golvet godkänt säkerhetsbeslag?

5.

6.

Nej

Har fönster och balkongdörrar spärranordning så
det bara går att öppna i vädringsläge max 10
cm?
Finns klämskydd eller dörrbroms på
ytterdörrens insida och på alla innerdörrar där
uppenbar klämrisk finns?

7.

Finns elementskydd till element som blir
varmare än 60°C?

8.

Finns skydd så att vassa hörn försvinner på
element, bord, hyllplan etc.?

9.

Är eluttag jordade och petskyddade? Tänk
särskilt på grenuttag och skarvsladdar.

10.

Är vägglampor väl fastsatta, barnsäkrade och
helst anslutna i takets eluttag?

11.

Är alla sladdar och annan el-utrustning hela?

12.

Är hyllor, skåp, torkskåp förankrade i väggen för
att förhindra tippning?

13.

Har utrymmen som kyl och frys en
stängningsanordning som möjliggör att
dörren/locket kan öppnas inifrån av ett barn?

14.

Har spisen tippskydd, ugnslucksskydd samt
spärrar?

15.

Har spisen hällskydd som är minst 10 cm högt
och täcker minst 20 cm in på spisen om det
finns bänk vid sidan, annars spisens hela
bredd?

16.

Har tvättmaskin huvudströmbrytare eller är den
placerad i låsbart utrymme?

17.

Är torkskåp utrustade med tillräcklig utsug?

18.

Är vattentemperaturen max 38°C?

19.

Är trappräcke till trappor, loftgångar och
balkonger 1,1 m högt? Är vertikala öppningar i
trappräcket högst 10 cm breda och inte
klättringsbara? Öppning mellan räckets
underkant och trappan får inte överstiga 5 cm.
öppningar mellan trappsteg bör vara högst 10
cm.
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Åtgärd

Vem ansvarar

När senast?

Ja
20.

Finns det grind till trappa? Där det finns små
barn ska det finnas grindar både uppe och nere.
Det ska inte gå att klättra på grinden och den
ska öppna utåt.

21.

Går källardörr att låsa?

22.

Misstänks fuktskada?

Nej

Åtgärd

Vem ansvarar

När senast?

Vem ansvarar

När senast?

Förekommer konstig eller besvärande lukt
någonstans i lokalerna? Om ja, var?
23.

24.

Är inomhustemperaturen lagom?

25.

Har OVK utförts och har ev. brister åtgärdats?

26.

Om filter vid tilluften finns, byts det tillräckligt
ofta?

Inomhus – lösa inventarier samt kemiskt/tekniskt material
Ja
1.

Finns timer till kaffebryggare/vattenkokare och
vissa köksmaskiner?

2.

Står kaffebryggare/vattenkokare och
köksmaskiner på en plats där barn inte når dem
eller sladden?

3.

har alla lampor skydd för lysröret/glödlampan?

4.

Finns halkskydd i trappor och entréer samt
under små mattor och i badrum?

5.

Är persiennsnören uppfästa alternativt itu
klippta så att barn inte kan fastna i dessa?

6.

Är hoppmattor förankrade, t.ex. under
ribbstolar?

7.

8.

9.

Nej

Är hälsofarliga kemiska-tekniska preparat så
som maskindiskmedel, grovrengöringsmedel
etc. inlåsta?
Är mindre hälsofarliga preparat som disk- och
tvättmedel placerade i bänkskåp med
säkerhetsbeslag?
Förvaras mediciner i låda med
säkerhetsbeslag?

10.

Förvaras knivar och vassa föremål i lådor med
barnsäkerhetsspärr?

11.

Är barnvagnars bromsar, hopfällningsmekanik
och sufflett kontrollerade?

12.

Är akvarium placerade på ett stadigt och säkert
sätt så det inte tippar samt med säkra elektriska
anslutningar?
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Åtgärd

Lekmaterial – leksaker
Legobitar, pusselbitar, kulor och andra smådelar är viktiga leksaker för de äldre barnen. Det är nödvändigt att förvara sådana
leksaker så att risken minskas för de yngre barnen som gärna stoppar allt i munnen. Det är viktigt att vara kritisk vid inköp av
barns leksaker.

1.

Testas smådelar och småleksaker i
testcylinder?

2.

Förvaras smådelar och småleksaker på ett
betryggande sätt utom räckhåll för de yngsta
barnen?

3.

Tas trasiga leksaker bort?

4.

Kontrolleras och rengörs leksaker med jämna
mellanrum?

5.

Används endast vattenbaserade pennor, färger,
lim, klister m.m.

6.

Förvaras utrustning i snickarrum och målarrum
på ett tryggt och säkert sätt?

7.

8.

Ja

Nej

Åtgärd

Vem ansvarar

När senast?

Ja

Nej

Åtgärd

Vem ansvarar

När senast?

Är trehjulingar utformade så att risk för
tandskador minimeras? (inga Ovadderade
bågar)
Används hjälmar vid vintersporter och cykling?
Kontrollera att dessa hjälmar passar och sitter
rätt.

Lokalvård

1.

Är golven fria från leksaker, prylar, kuddar,
dynor, stolar, sladdar m.m. när det ska städas?

2.

Finns det ett städschema och känner alla till
det?

3.

Finns bra förvaringsutrymmen ur damm- och
säkerhetssynpunkt, t.ex. skåp med dörrar (ej
glas)?

4.

Har dynor och kuddar avtagbar klädsel och
finns det tvättschema för dessa?

5.

Används parfymfria rengöringsmedel?

6.

Fungerar städningen?

7.

Utförs storstädning minst en gång per år?

8.

Utförs tvätt/byte av textilier som gardiner, mattor
m.m. minst en gång per termin?

9.

Utförs rengöring av ventilations frånluftdon samt
tvätt av tak/vägg kring dessa minst en gång per
år?

10.

Utförs rengörning av utrymmen bakom/under
skåp, kylar, frysar etc. minst en gång per år?
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Brandskydd
Ja
1.

Finns utrymningsplan? Har all personal
kännedom om den?

2.

Är utrymningsvägarna fria enligt
utrymningsplanen?

3.

Har utrymningsvägarna enligt utrymningsplanen
lättöppnade dörrar (ska inte behövas nyckel)?

4.

Är alla utrymningsvägar utmärkta och väl
synliga?

5.

Finns utmärkt återsamlingsplats?

6.

Är dörrar i brandcellsgräns stängda?

7.

Finns det erforderlig brandskyddsutrustning?

8.

Finns det fungerande brandvarnare och rutiner
för att testa dessa med jämna mellanrum?

9.

Finns det brandsläckare och syns de väl?

10.

Överrensstämmer brandsläckares placering
med utrymningsplanen?

11.

Kontrolleras brandsläckare av serviceföretag
med jämna mellanrum?

12.

Sitter ”plomberingssprinten” på plats på alla
brandsläckare? (om inte måste de bytas ut)

13.

Vet all personal var brandsläckarna är
placerade och hur man använder dem?

14.

Finns det en ansvarsfördelning när det kommer
till brandskyddsfrågor?

15.

16.

17.

Nej

Ges information om instruktioner och rutiner
kring brandskydd till nyanställd samt
vikarierande personal?
Finns dokumentering om vem som har ansvar
för att titta över utrymningsvägar någon gång
per månade
Placeras levande ljus och tändstickor utanför
barnens räckvidd (ljus får inte lämnas utan att
vuxe3n finns i rummet)?

18.

Är ljusstakarna av icke brännbart material?

19.

Används brännbart material som dekoration i
närheten av värmekälla som spotlights och
element?

20.

Förvaras material ovanpå torkskåp, något som
medför brandrisk?

21.

Finns rutiner för att elektronisk utrustning stängs
av, lampor släcks m.m. när förskolan stängs?
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Åtgärd

Vem ansvarar

När senast?

Utomhus, gården, trapphus

1.

Finns rutiner för tillsyn av gården som alla
känner till?

2.

Finns grindar till gården som är inåtgående och
har fungerande lås, helst med tvåhandsgrepp?

3.

Är grindarna och dess lås utformade så att man
inte kan klämma sig?

4.

Finns grind till både inomhus och
utomhustrappor både uppe och nere?

5.

Finns handledare på barnhöjd i trappor?

Ja

Nej

Åtgärd

Vem ansvarar

När senast?

Ja

Nej

Åtgärd

Vem ansvarar

När senast?

Finns staket runt hela utomshusområdet?

6.

Staketet ska vara minst 1 m högt och inte
klättringsbart. Maskvidd 40x40 m.m. vid
nivåskillnad > 1m eller vid starkt trafikerad gata
ska stakethöjden vara 1,4 m. Avstånd
staket/mark max 10 cm. Störande trafik kan
kräva bullerplank.

7.

Återgärdas vattensamlingar på gården och i
dess närhet som är djupare än 10 cm?

8.

Har eventuella brunnar erforderliga
säkerhetsanordningar så att de inte är
öppningsbara av barn?

9.

Har giftiga och taggiga växter avlägsnats?

10.

Är uppfart och utomhusplats tillfredställande
plogad och sandad vintertid?

11.

Är farliga sluttningar säkrade?

Utomhus - lekredskap

1.

Besiktas lekredskap en gång per år av
besiktningsorganisation?

2.

Finns det en underhålls- och utbytesplan för
lekredskap?

3.

Är lekredskapen utformade enligt gällande
normer?

4.

Byts sanden eller kompletteras den 1 ggr/år och
luckras den vid behov?

5.

Kontrolleras sandlådan regelbundet så att det
inte finns vassa föremål i den?

6.

Är sandlådan placerad så att någon del alltid är
skuggad eller finns annat solskydd?

7.

Finns det godkänt fallskyddsunderlag vid
lekställningar, gungor, klätterträd m.m.?

8.

Finns tillräckligt säkerhetsavstånd vid
lekställningar, gungor, klätterträd m.m.
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9.
10.

11.

12.

13.

Är själva gungan eller gungbrädet utformat i ett
stötdämpande material t.ex. bildäck?

19.

20.

Vem ansvarar

När senast?

Ja

Nej

Åtgärd

Vem ansvarar

När senast?

Är eventuella utstickande detaljer på
lekställningar och annat utomhusmaterial
skyddade så barnen inte skadar sig?
Är bultar och skruvar ordentligt tilldragna samt
spikar ordentligt islagna i lekställningar och
annat utomhusmaterial?
Är alla böjbara delar och fjädrar på
lekställningar samt annat utomhusmaterial
fastsatta så att de inte kan klämma eller klippa
av fingrar?

15.

18.

Åtgärd

Är alla lekställningar och annat utomhusmaterial
tillräckligt fastsatta?

Är lekställningar samt annat utomhusmaterial
konstruerat så barn inte kan fastna i dem?

17.

Nej

Har rutschkanor skugga så de inte blir för
varma, samt finns bromssträcka?

14.

16.

Ja

Är gungor och gungstativ placerade så de inte
kommer i konflikt med andra lekaktiviteter på
gården?
Hänger gungornas sittyta minst 35 cm från
marken samt är de omgärdade av ett
inspringningsskydd 60-80 cm högt?
Blir lekutrustning av trä regelbundet kontrollerat
att det inte är angripet av röta och/eller slitage?
Blir lekutrustning av järn regelbundet
kontrollerat att det inte är angripet av rost, brott
och/eller slitage?
Blir ”nät”, linor, hängbroar, bultar och
upphängningsanordningar regelbundet
kontrollerade så att de inte är utslitna?

21.

Är nät och repstegar fastsatta i båda ändar?

22.

Har alla nät godkänd maskstorlek? Maskorna
måste antigen vara mindre än 9 cm eller större
än 23 cm.

Miljö utanför förskolans gård

1.

Är vägen utanför förskolan starkt trafikerad?

2.

Finns parkeringsplatser, så att barnens
lämning/hämtning kan ske på ett betryggande
sätt?

3.

Behövs övergångsställe och varningsskylten
”Barn”

4.

Observeras skymmande häckar, vattenfyllda
diken, gropar, brunnar och dylikt?
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