Sikkerhed, forebyggelse og regler i Mariehønen.
Lederen har ansvaret for den daglige sikkerhed. Personalet har pligt til hele tiden at bidrage
til høj sikkerhed og værne på tilsynspligten.





Personalet holder altid øje med børnene.
Personalet er nærværende voksne, men dog ikke kontrollerende.
Personalet holder særlig opsyn med syge børn/ børn med særlige behov.
Børn & personale følges ad ude og inde.

Børnene er ikke under konstant opsyn:
Vores børn skal have mulighed for og frihed til selv at vælge legeområder, hvor de kan lege i
fred for voksne.
Legepladserne:
Vi følger de gældende regler for sikkerhed og vedligeholdelse på legepladser.
Vi tjekker legepladserne flere gange om ugen – via afkrydsningsskema.
Vi har kommunalt tilsyn årligt af legepladserne.
AMR-gruppen og pedel har et tæt samarbejde omkring tjek og vedligehold af legeplads.
Cykelhjelme og snore i tøjet er forbudt på vores legeplads.
Børnene må kravle i de træer, som vi vurderer er forsvarligt.
Vores Tusindben må være på legepladsen uden en voksen når det er aftalt med en voksen.
Det er en konkret vurdering hvor mange de må være alene derude.
Indenfor:
Børnene opholder sig ikke på grupperne uden voksen.
Vi låser døre med krog hvor der ikke er voksne tilstede.
Personale kontrollere med jævne mellemrum legeaftaler i vores gangareal m. m.
AMR-gruppen og pedel har et tæt samarbejde om sikkerhed indenfor via kontinuerligt tjek
og vedligehold (2 gange årligt).
Alle ledninger og gardinsnore er fastmonteret
Krybberum, sovebørn og puslebørn:
Alle børn har egen og godkendt sele.
Vi har altid godkendte alarmer tændt når der er børn som sover i vores krybberum.
Branddøre er altid låst op.
Børn forlades aldrig på pusleborde og andre steder hvor vi har løftet dem op.
Forebyggelse:
Vi holder et højt informationsniveau i forbindelse med uheld.
Vi introducere vores børn til regler og sikkerheden.
Vores førstehjælpskasser og udstyr er opdateret.
Vi har altid mobil eller iPad med på tur, med adgang til stamkort og med henblik på at kunne
ringe efter hjælp.
Vi optæller børn flere gange dagligt – på ture ud af huset i udbredt grad.

Sidste medarbejder på en børnegruppe tjekker DayCare-fremmøde inden vedkommende går
hjem.
Vi har udarbejdet både beredskabsplan og omsorgsplan.
Vi har årligt kommunalt brandsyn og holder årligt brandøvelser. Alle medarbejder i
Mariehønen har opdateret førstehjælpskurser.

