
BRANDSKYDDSRUTIN  

Alla dagbarnvårdare ansvarar för att ha en aktuell utrymningsplan med tydliga utrymningsvägar och känd/ 

uppmärkt återsamlingsplats. 

 1. RÄDDA först den som är i uppenbar fara.  

2. LARMA 112. Meddela kortfattat: - Vem det är som ringer och varifrån - Var det brinner - Om det finns 

instängda människor  

3. VARNA övriga som hotas av branden.  

Systematiskt brandskyddsarbete  

Alla dagbarnvårdare genomför regelbundna utrymningsövningar med sina barngrupper.  

Uppföljning och utvärdering av rutiner och funktioner sker direkt efter genomförd övning och dokumenteras.  

Ekolek gör brandskyddsrond 1 ggr/år eller oftare vid behov. 

Brandskyddsrutiner dagligen 

• Om något fel upptäcks i bostaden såsom ett blinkande lysrör/ lampor, trasig åtgärdas detta omgående. 

• Inga brandfarliga vätskor o.likn får förvaras inomhus.  

• Förbjudet att ha mobilladdare hängande i kontakterna utan inkopplad telefon.  

• Kaffebryggare/Vattenkokare ska vara kopplad till timer-kontakt. Om koppling sker i vanlig kontakt ansvarar 

pedagogen för att koppla ur när hen lämnar bostaden.  

• Kontroll av brandvarnare utförs varje termin, byte av batteri sker i samband med det vid behov. 

• Egenkontroller/brandskyddsrond i förskolans lokaler görs systematiskt 1 gång per år av förskolans 

tillsynsansvarig.  

• Brandskyddsövning sker minst en gång per läsår, gärna en gång per termin. 
 

 Det är var och ens skyldighet att känna till brandskyddsinformationen. 

BRANDSKYDD 

Kontrolldatum:__________ 

 OK ANMÄRKNING ÅTGÄRD 
1. Utrymningsvägar/nödutgångar 
a. Dörrar ska vara lätt öppnade 

UTAN nyckel 
b. Ej blockerade 
c. Utrymningsplanen stämmer 

med verkligheten 

   



2. Släckutrustning 
a. Handbrandsläckare och övrig 

utrustning på plats 
b. Manometernålen pekar på 

grönt 
c. Ej blockerad 
d. Upphängning 
e. Funktionskontroll 

   

3. Brandlarm 
a. Brandvarnare, 

funktionskontroll 

   

4. Övriga brandrisker 
a. Blinkande lampor 
b. Ordning och reda, städad 

inne/utemiljö 
c. Sopkärl om möjligt minst 6 

meter från bostaden 
d. El och maskiner 

   

5. Skyddsutrustning 
a. Förbandslåda 
b. Brandfilt 

   

 

Utförs kontinuerlig 
utrymningsträning med barnen? 

Ja/nej åtgärd 

Utförs kontinuerlig 
inrymningsträning med barnen? 

Ja/nej åtgärd 

 

Brännskador och skållningar  

1. Kyl med massor av svalt rinnande vatten i ca 20 min.  

2. Lämna inte den skadade ensam. 

3. Kontakta sjukvårdsupplysningen/ 112/ vårdnadshavare. Beroende på omfattning av skada.  

Brand i kläder  

1. Få snabbt omkull personen, annars finns risk att flammor slår upp mot huvud.  

2. Kväv eld med filt, jacka eller liknande. OBS ej syntetmaterial.  

3. Täta mot kroppen, starta vid huvud och täta nedåt.  

4. Kyl personens brandskador med vatten.  

5. Ta inte av den skadade några kläder.  

6. Lämna inte den skadade ensam.  

El-olyckor  

1. Bryt strömmen omedelbart.  

2. Rör inte den skadade förrän strömmen är bruten.  

3. Agera enligt ovan, första hjälpen.  


