Säkerhetsrutiner
Göteborgs kommun har en tillsynsenhet för fristående verksamheter inom förskolan,
vars uppgift är att regelbundet kontrollera att verksamheterna på förskolorna i
kommunen håller säkerhetskraven. Säkerheten och miljön i förskolorna ska präglas
av trygghet, omtanke om barnens välbefinnande och en god omsorg. Fria förskolor
och kommunala förskolor följer samma regelverk.
Tillsynsenheten tittar bl. a. på följande:
Personalens beredskap vid olycksfall
• Brandsäkerhet
• Personalens anmälningsskyldighet och samverkan med sociala myndigheter för
barn som riskerar eller som far illa
• Sekretess i verksamheten
• Fysiska faror – el, sladdar, klämrisker, skötbord, vassa föremål, fallfaror,
förgiftningsfaror, skymda platser, heta och våta utrymmen, kvävningsrisker för främst
småbarnen.
Säkerhetsrutiner på Montessoriföreningen Maria
Vår målsättning är att skapa en trygg miljö för både barn och vuxna.
Personalen jobbar ständigt med förbättringar på området.
Personalen har regelbundet övningar och kurser inom brandsäkerhet och sjukvård.
Skyddsrond utförs 1ggr/år tillsammans med vice ordföranden. Barnsäkerhetslista gås
igenom en gång per år
När vi utvärderar vår verksamhet årligen har vi alla ett gemensamt ansvar att belysa
risker/brister och finna lösningar för dessa.
Fysiska säkerhetsbrister ska kommuniceras för omedelbara åtgärder av ute- eller
inne gruppen, som är vissa utsedda familjer, eller av fastighetsskötaren.
Betaniastiftelsen.
Nedan följer något av vårt arbete och förhållningssätt.
Inomhus
Vid lämning och hämtning av barnen följer vi normala rutiner – avvikelser från dessa
meddelas till våra lärare INNAN. Personal ska veta vem som hämtar.
Brandvarnare testas regelbundet i augusti. Batterierna byts ut.
Plastpåsar, maskindiskmedel, silverputs och övriga medel förvaras utom räckhåll för
barnen
Medicinskåpet skall vara högt placerat och låsbart på lärartoaletten/kontoret.
Viktigt att ha extra uppsikt över de barn som stoppar allt i munnen så att de inte får i
sig småsaker
När de minsta barnen skolas in är det extra viktigt att plocka bort småleksaker tills de
hunnit bli lite äldre så att det inte finns något framme som kan fastna i deras halsar.

Viktigt att även prata med barnen om att inte plocka in allt i munnen
Placera bokhyllor, hyllor och övrig inventarier så att det inte blir en säkerhetsrisk för
barnen, sådant som kan vältas ska skruvas fast
Allergier ska finnas info om på kylskåpet så att inget barn får i sig fel mat eller
exponeras för det de inte tål.
Inga varma drycker på matbordet
Inga vassa knivar i osäkrade lådor
Lämna aldrig barn ensamma på skötbordet
Knivar och andra vassa hushållsredskap skall förvaras högt i skåpen
Vi försöker att ha så få textilier som möjligt för allergi och brandrisk, de vi väljer är
svårantändliga
Växter i förskolan får inte vara giftiga eller allergiframkallande
Inne går vi lugnt utan att springa
Eluttag skall vara jordade och petskyddade
Spisen skall ha tippskydd, hällskydd, skydd för ugnsluckan och
säkerhetsströmbrytare
Inga lås på barnens toaletter så att de kan låsa sig inne

Utomhus
Barnen ska inte vara ensamma ute.
Den första läraren som kommer ut kolla av gården så att det inte finns farliga föremål
Leksaker på gården är monterade efter EU-standard. Föräldrar har tillsyn varje vår o
höst att förskolan följer de riktlinjer som finns
Viktigt att ha extra uppsikt över de barn som stoppar allt i munnen så att de inte får i
sig småsaker
Vaksam vid vattenpölar och vattensamlingar så att barn inte trilla i och inte kan
komma upp
Man ska inte springa och skjuta på cyklarna i nerförsbacken, det är lätt att man
snubblar och slår sig
Barnen ska inte klättra på grinden, staketet eller lekstugan
Kolla av lekstugan så att ingen skadas fysiskt eller psykiskt vid lek
Barnen ska inte vara framför gungorna eller snurra på gungorna eller snedgunga, det
är lätt att de blir på gungade och klämmer fingrarna eller trillar av.
Kontrollera regelbundet att alla leksaker som används är av god kvalitet och inte har
vassa eller hårda kanter
Barnen ska inte ha halsdukar eller fasta huvor på jackorna som man kan fastna i
Vaksamhet för kreativa rymningsbenägna barn.
Vaksamhet för obehöriga på området.
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