Utbildningsförvaltningen
Enheten för förskolesamordning

Enskild pedagogisk omsorg i Stockholms stad
Krav på barnsäkerhet i enskild pedagogisk omsorg
Ett förebyggande systematiskt barnsäkerhetsarbete är en
förutsättning för att kunna garantera barnens trygghet och
säkerhet. I Stockholms stads riktlinjer för enskild pedagogisk
omsorg sammanfattas kraven som ställs för att verksamheten
ska vara trygg och säker.
En dokumenterad, daterad barnsäkerhetsrond ska genomföras
årligen. Barnsäkerhetsronden bör, för att säkerställa att
samtliga områden av vikt för barnens säkerhet kontrollerats,
utgå från en checklista som är anpassad efter de lokaler och
ytor där verksamheten bedrivs. Barnsäkerhetsronden ska
omfatta såväl inomhus- som utomhusmiljön, lekmaterial, samt
lekredskap.
I barnsäkerhetsronden ska det framgå
 Vilka rum/miljöer som avses,
 Mot vad kontrollen görs (t.ex. inventarier,
lekredskap/material m.m. )
 Brister som konstateras,
 Vem som ansvarar för att brister åtgärdas
 Tidplan för detta samt när bristerna är åtgärdade.
Barnsäkerhetsronden ska undertecknas av huvudmannen och
kan med fördel genomföras tillsammans med ytterligare en
person.
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Rutiner för hur arbetet med barnsäkerheten systematiskt
organiseras ska finnas dokumenterade i handlingsplaner.
Handlingsplanerna ska beskriva rutiner i händelse av brand
och utrymning, barnolycksfall och akut sjukdom, när ett barn
försvinner samt för andra kris - och katastrofsituationer.
Handlingsplanen för kris och katastrofsituationer ska ange
konkreta råd och anvisningar för hantering av oväntade
händelser som kan uppstå i verksamheten. Med kris avses
händelser som i vardagen kan inträffa i en pedagogisk omsorg
som till exempel olyckor av olika slag eller att ett barn
försvinner. Katastrof anger att händelsen är omfattande och
orsakar stort mänskligt lidande, där sedvanliga insatser inte
räcker till.
I ett förebyggande barnsäkerhetsarbete ingår att inneha aktuell
utbildning i Första hjälpen (LABC) samt aktuell utbildning i
brandskydd.
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Brandskyddsarbete: Enligt stadens riktlinjer ska utlåtande från
brandkonsult finnas i pedagogisk omsorg som har fler än 7
barn inskrivna. Alla verksamheter, oavsett antal inskrivna
barn, ska enligt lagen om skydd mot olyckor, bedriva ett
systematiskt brandskyddsarbete. Enligt Statens räddningsverks
allmänna råd och kommentarer om systematiskt
brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) bör ett systematiskt
brandskyddsarbete bedrivas såväl förebyggande som för
åtgärder som planeras i händelse av brand.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har
bland annat i uppdrag att samordna barnsäkerhetsarbetet i
Sverige. På deras hemsida (www.msb.se ) kan skriften ”Barns
och ungas säkerhet” laddas ner. Skriften kan ses som ett stöd i
det systematiska barnsäkerhetsarbetet för alla som arbetar
praktiskt med barn och unga. Här finns bland annat praktiska
råd om hur olyckor i hemmet kan förebyggas samt ett särskilt
avsnitt riktat till pedagogisk omsorg (familjedaghem).
På hemsidan finns även vägledning och information om
förebyggande brandskyddsarbete.
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