
 

CHECKLISTA BARNSÄKERHET (och andra förberedelser) 

Gås igenom av pedagog innan barnsäkerhetsrond 

 

Dagbarnvårdare:____________________________ Datum:__________________________________ 

 

 Check Datum  

Första hjälpen utrustning i hemmet och i utflyktsväska   

Flytande kol, mot eventuell förgiftning   

TV förankrad i väggen, arm eller rem   

1 brandvarnare per 60m2   

Brandsläckare, åtkomlig   

Brandfilt, åtkomlig   

Grind i trappa, uppe och nere   

Persienner, delbara fästen, uppsatta snören   

Inga brandfarliga produkter förvaras inomhus ex tändvätska   

Grill utomhus, överdrag på samt håll koll så inga barn går nära   

Elementskydd, gäller äldre modell av el-element   

CE-märkta elprodukter   

Jordfelsbrytare   

Mediciner i låsbart skåp   

Högre och tyngre möbler förankrade i vägg   

Cylinder-koll småsaker   

Skydd runt eldstad, gnistgaller   

Skorsten sotad enligt föreskrift   

Glasrutor under 80 cm ska ha härdat glas eller skälig skyddsutrustning   

Barnspärr på fönster   

Knivar och vassa föremål förvaras i låst eller oåtkomligt utrymme   

Diskmedel, smink etc i originalförpackningar   

Spisskydd   

Tippskydd på spisen   

All typ av rengöringsmedel, diskmedel o.likn. förvaras i låst utrymme   

Varmvatten, beredare över 60 grader   

Vid tappstället 50 grader   

Kylskåpstermometer   

Frystermometer   

Frys -18 grader   



Kylskåp +4 grader   

Vatten på tomten säkrat   

Brunn samt vattentunna o likn barnsäkrad   

Stup och branter säkrade   

Rasrisk sten   

Rasrisk ved   

Redskap, tändvätska o likn i låst utrymme   

Pool, se regler och rutiner   

Barnvagn, hela bromsar, ihopfällningsmekanism, sufflett osv   

Säkerhetsvästar märkta med Ekolek och tfn   

Alkohol och tobak förvaras oåtkomligt och ej synligt   

Krukväxter   

Tunga krukor etc placerade på golv   

Nötter förvaras oåtkomligt   

Skötbord, se hygienrutin samt skydd på tre (3) sidor   

Barnstolar, säkerhetsgodkända och tippsäkra   

Klämskydd/ dörrstopp   

Halkskydd under mattor   

Säkerhetsspärrar på skåp, lådor o likn. Är det ej möjligt använd exempelvis ett 
skohorn 

  

Förvara tvättmedel i låst skåp   

Plats för vila   

Plats för avskildhet   

Förvaringsutrymme för barnens extrakläder   

Enskilda krokar för handdukar alternativt engångspapper   

Informationstavla vhe   

Plastpåsar knutna och i låda   

Barnspärr på ugnslucka   

Uppfästa elsladdar   

Klämskydd på dörrar   

Dörrbroms ytterdörr   

Skydd på vassa hörn   

Timer till kaffekokare   

Huvudströmbrytare till tvättmaskin och torktumlare   

Förvara kemiska produkter inlåsta   

Petskydd i eluttag   

Toalettdörren ska gå att öppna utifrån   

Giftiga växter i trädgården och inomhus avlägsnas   

Staket runt tomten   

Tillfredställande inomhustemperatur   

Plocka bort småsaker och trasiga saker   

Grind med barnspärr in till tomten   

Cykelhjälmar om cykel används   

Studsmatta, nät runt och under   

Möjlighet att söka skugga   

Plats vid matbord i köket alternativt matrum    

Fri lekyta för barnen   

Förberedd pedagogisk miljö inomhus   

Förberedd pedagogisk miljö utomhus   

Krok i hallen för det enskilda barnet   



Utrymningsplan   

Lista på telefonnummer väl synlig   

Barnvagnar, säkra och hälsosamma   

Tändare, tändstickor förvaras inlåst   

Strykjärn, lämna aldrig utan uppsikt   

Heta vätskor, lämna aldrig utan uppsikt   

Sätt fast (ex lampa i fönster), plocka undan saker som kan orsaka skada.    

 

 

 


