Risikoanalyse

Maritvold barnehage

RISIKO

FOREBYGGENDE

VIKTIG

Stearinlys IKKE lys PÅ bordet

Voksne tilstede

Oppmerksomhet

Fyrstikker

Oppbevares Medisinskap
1.etg Matskap Kvisten og
pauserom

Oppmerksomhet

Bål

Voksne tilstede

Oppmerksomhet

Kokeplater

Barnesikring

Oppmerksomhet

Strykjern

Voksne tilstede

Oppmerksomhet

Vannkoker

Trekk ut kontakt

Hver ettermiddag

Kaffetrakter

Trekk ut kontakt

Hver ettermiddag

Lampetter og pyntelys

Slukkes av seinvakt.

Hver ettermiddag

Ovnen i taket garderoben

Kontroll- slåes av s.v.

Hver ettermiddag

Varmgang i el- apparater

Sjekk om kontakten er varm

Hver senhøst

Stikkontakter

Si ifra når defekt

Rep. straks

Pipebrann

Unngå fuglerede

Pipetoppen har rist

Mangler en stolpe i rekkverket

Tau – stolper er bestilt

Straks – er utført

Klemfare i dører

Sikring

Klemfare i dører med pumpe
Klemfare under stellebordet

oppmerksomhet

Klemfare i dolokk

oppmerksomhet

Fallfare fra tripptrappstol

Voksne tilstede

oppmerksomhet

Fallfare fra vogn

Barnesikring

Kast dårlige vogner tvert

Fallfare Branntrappa fra kjøkkendøra

Barnesikringkrok PÅ

Oppmerksomme voksne

Fallfare Branntrappa fra bakken

Opplæring - forbud

Oppmerksomme voksne

Fallfare fra vindu

barnesikring

Takvindu

Ikke stol under vinduet

Barnesikring vindu fjernes, settes ikke på plass

Skal ALDRI skje

OPPFØLGING

Fallfare fra klatretre
Fallfare fra leikestativ på leikeplassen
Fallfare dissene
Fallfare fra båten

Spa opp
stativet

sanda

Steng når is under

under
vurdering
Antall barn

Fallfare fra utgangstrappa

Vurdering

Fallfare i trappa

Lukk grinda

vurdering

Sokker henger fast i lista i trappa

Skru inn skruer

straks

Glatt is på parkering og gårdsplass

Tidligvakta strør

Sand i sandkassa

Glatt is i hagen

Steng av – ut på tur

vurdering

Akeulykke

Hjelm

vurdering

Stikke av - Går utom gjerdet
Går ut på parkeringsplassen før foreldrene

Oppmerksomme voksne
Avtal med foreldrene

Opplæring

Åpning i grinda i gjerde mot leikeplass

Er lovet ny grind

Oppfølging

Krype under gjerde mot naboer

Opplæring

Oppfølging

Vann i sandbassenget

Spa opp - ny sand

oppmerksomhet

Medisin

Forsvarlig oppbevaring

1. hjelp

Setter fast mat i halsen

1. hjelp

Langt hår i brødmaskinen

Stå på stol ikke sitte på
benken

Tungt ustyr kan falle ned

Obs plassering

Kjøkkenkniver

Obs plassering

Fryser fast tunga i gjerdet

Langt inn på benken
I skuff med sikring
Tau

Obs oppbevaring

Opplæring

Overgrep mot barn i barnehagen

Ansettelse og opplæring

Meldeplikt og oppfølging

Hjelm

Oppmerksomhet

Bilkjøring

barnesete

Oppmerksomhet

Ut i båt

Redningsvester

Opplæring

Antall barn og voksne i
båten

Følge regler

Barn i vaskemaskin
Barn i fryseboksen
Geomac på gulvet
Smålego på gulvet
Perler på gulvet
Sykler – fall - kollisjon
Barna kaster ting

