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Handlingsutvalget mot barneulykker HUMBU-notat nr.10  
!”Det finnes ingen enkle svar på hvor grensen skal gå mellom vern og sikring mot farer på den ene siden og 
barnets rett til naturlig selvutfoldelse og utforskning av egne evner på den andre siden.  
 
Lite skader i barnehagen  
! I forhold til hvor mange barn som oppholder seg det meste av sin våkne tid i barnehagen, er 
det meget få alvorlige ulykker  

!Barnehagen er det sikreste sted barn kan være! 

 Det aller viktigste for foreldre og personalet......... 

BARNAS SIKKERHET 

Risikoanalyse+,+hvorfor?+

KARTLEGGE RISIKO -  i  forhold forebygging og rut iner 

REDUSERE RISIKO -  ved t i l tak 

HÅNDTERE HENDELSER -  lære av hendelser  



+

"BARNEHAGEN+SKAL+VÆRE+ET+TRYGT+STED+Å+VÆRE"+

+

BARNEHAGEN - DE STØRSTE FARENE 

 

1. SKADER OG FORGIFTNING 

2. TRAFIKK 

3. FORSVINNING 

4. BRANN 

Andre traumatiske hendelser som krever beredskap og rutiner: 

• Dødsfall i nærmeste familie  
• Vold og seksuelle overgrep 
• Plan for håndtering av store kriser som preger samfunnet  

 

 

 

 

 



Risikotype Sannsynlighet Skadeomfang Forebygging 
 

Ansvar Frist Tiltakskort 

Alvorlige ulykker 
 

Lav Høy Kommunens intern kontroll 
Forskrift om sikkerhet på 
lekeplassen 
Fjerne persiennesnorer  
Ikke tillatt med skjerf/snorer 
Rutiner i barnehagene 
Førstehjelpskurs alle ansatte 
Skadeskjema 

Leder 
Alle ansatte 
 

  
1. 

Små og litt større 
skader 

Moderat/Lav Lav Førstehjelpsskrin i alle 
avdelinger 
Førstehjelpskurs  
Førstehjelpsplakat  
Skadeskjema 

Leder 
Alle ansatte 

  
2 

Medisinering  Lav Moderat Kontrakt medisinering - info 
fra foreldre 
Retningslinjer for 
medisinering  
Rundskriv I-5/2008 
Medisinkurs av 
helsepersonell 

Leder 
Ansatte 
Foresatte 
 
 
 
Helse 

 
 
 
 
 
Snarest 

3 

Smittevern Moderat Lav Kommunens intern kontroll 
Rutiner for hygiene i 
barnehagene 
HMS opplæring 
Berøringsfrie såpedispensere 
Kun engangsutstyr 
Oppslag informasjon om 
rutiner 
Rutiner for hygiene 
 

Leder 
Alle ansatte 

 4 



 
Risikotype Sannsynlighet Skadeomfang Forebygging 

 
Ansvar Frist Tiltakskort 

Forgiftning Lav Høy/Moderat Kommunenes intern kontroll  
Alle kjemikalier utilgjengelig  
Produktblad tilgjengelig 
Førstehjelpskurs 
Sopp og planteinformasjon  
Tilsyn etter helse, miljø og 
sikkerhet  

Leder 
Alle ansatte 

Snarest  
 

5 

Et barn blir borte fra 
barnehagen 

Lav Høy/Moderat Ha alltid oppdaterte 
krysslister over hvilke barn 
som er tilstede 
Rutiner på ute lekeplassen  
Bruke refleksvester 
Voksne som fordeler seg over 
hele ute området 
Intern kontroll 
Påse at porter er i orden og 
forsvarlig lukket 
Melde avvik  
 

Leder 
Alle ansatte 

  

Når et barn blir borte 
på tur 

 Lav Høy Ha alltid oppdaterte 
lister/krysslister over de som 
er med på tur og kontaktinfo 
Fordel hvilke voksne som 
skal ha ansvar for hvilke barn 
Alle barna MÅ ha på seg 
refleksvester med 
barnehagens navn og 
telefonnummer 
 

Leder 
De ansatte 
 

  



 
Risikotype Sannsynlighet Skadeomfang Forebygging 

 
Ansvar Frist Tiltakskort 

I trafikken Lav Moderat/høy Jevnlig ha tema trafikk 
Lære trafikkregler 
Bruke sikkerhetsbelter  
Bruke refleksvester 
Tau med håndtak for å holde i 
når man går langs vei  
En voksen foran og en 
voksen bak 
En voksen skal alltid gå sist 
ut av buss eller andre 
kjøretøy 
Ha alltid med telefonlisten 
 

Leder 
Alle ansatte 

  

Bortføring/kidnapping 
av barn  

Lav  Høy  Ha klare avtaler med 
familiene om henting og 
levering  
Samarbeid med barnevern, 
ansvarsgrupper, mottaket og 
kriseteam  

Leder 
Samarbeidsinstanser 

 
Snarest 

 

       
Brann Lav Høy Kommunens intern kontroll 

Brannkurs for alle hvert andre 
år 
Brannslukking, røykdykkings 
kurs 
Brannrutiner  
Intern kontroll - sjekklister 
hver år  
Brannvernleder i hver 

Leder 
Brannvernleder 
 

  



barnehage 
 

Risikotype Sannsynlighet Skadeomfang Forebygging 
 

Ansvar Frist Tiltakskort 

Smittsom sykdommer 
Pandemi 

Lav/moderat  Veiledning og samarbeid med 
helsesøster og kommunelege 
Rutiner for smittevern 
Rutiner for hygiene 
Egenmeldingsskjema og 
rutiner for 
tuberkulosekontroll 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Et barn i barnehagen 
dør 

Lav Høy Handlingsplan ved sykdom 
og ulykker 
Sorgbearbeiding 

Leder 
Alle ansatte 

  

En av de ansatte dør Moderat Moderat Handlingsplan ved sykdom 
og ulykker 

Leder 
Alle ansatte 

  

       
Terror/skyting 
 

Lav Høy Melde til politiet om trusler i 
barnehagen 
Rutiner for melding til politi 
 

Leder 
Alle ansatte  

Snarest  

Barn som utsettes for 
vold i nære relasjoner 

Lav/Moderat Høy Meldeplikt til barnevernet   
Melde til politiet om trusler i 
barnehagen 
Tefbus - forebyggende organ 

Leder 
Alle ansatte  

  

 

 

 



Generell forebygging 

Rutiner:  

Barnehagene har rutiner på de fleste områder i barnehagene og har i prosessen mot en barnehage entes om felles rutiner for alle barnehagene. 
Det gjør at de ansatte er trygg og handler likt uavhengig av barnehage og avdeling. 

De ansatte får opplæring gjennom førstehjelpskurs og brannkurs for i best mulig grad kunne håndtere krisesituasjoner på best mulig måte.  

Samarbeid med andre etater: 

Barnehagene har tett samarbeid med de andre etatene som helsesøster, skole, barnevern, PPT, bedriftshelse nord og Sjøvegan statlige mottak.  

Enkeltsaker og bekymringer drøftes i Tefbus hver 6.uke. ( barnevern, helse, psykiatri, skole, barnehage, helse og BUP og lege ved behov) 

Debrifing:  

Etter akutte hendelser får alle i personalgruppa som har stått i den aktuelle situasjonen tilbud om oppfølging av involverte hjelpeinstanser. 

Planen er blitt gjort kjent for de ansatte: 

Sted og dato for lest Signering ansatt 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


