SIKKERHEDSINSTRUKS VEDRØRENDE SOVEBØRN I DAGPLEJE, VUGGESTUE OG BØRNEHAVE
Tema:
Generelt

Sove ude eller inde

Instruks:
- instruks vedrørende sovebørn i dagpleje, vuggestue og børnehave er udarbejdet af en arbejdsgruppe
med deltagelse af relevant pædagogisk og sundhedsfagligt personale. Forvaltningen Børn og
Uddannelse er ansvarlig for udbredelse af denne information.
- daglig pædagogisk leder i henholdsvis dagpleje og dagtilbudsafdelinger med vuggestuegrupper er
ansvarlig for instruks af det personale, som i deres arbejde har ansvar for lægning af og tilsyn med
sovebørn
- dagtilbudsleder er ansvarlig for, at sikkerhedsproblematikken med jævne mellemrum diskuteres i
området
- ved tvivl eller uenighed kontaktes tilsynsførende/daglig leder for afklaring
-

-

Sovestillinger

-

der er i Danmark tradition for, at små børn sover ude. Det er derfor et udtalt ønske fra forældreside,
at børnene sover ude
der er ikke sundhedsfagligt belæg for, at børn bør sove ude – et velventileret værelse med en tilpas
temperatur er lige så godt for barnet
at sove i barnevogn er betinget af fastspænding i sele. Børn der sover uroligt og fastspænding i sele
er en dårlig kombination, hvorfor disse børn ikke må sove i barnevogn, men skal placeres inde på
egnet soveplads (godkendt madras, campingseng eller sovetelt
børnene må ikke sove ude, når temperaturen er under minus 10 grader. Barnets kropstemperatur
vurderes løbende – se Sundhedsstyrelsen vejledning nederst
det er dagplejeren/pædagogen, der vurderer, om et barn er egnet til at sove i sele – ved tvivlstilfælde
eller uenighed med forældre kontaktes tilsynsførende/daglig pædagogisk leder).
når barnet er i stand til selv at tage tøjet af, så vil det ofte være muligt for barnet at få en arm ind i
selen, hvorfor selen ikke længere yder den optimale sikkerhed. Barnet må ikke længere sove i sele.
et barn kan aldrig sove i barnevogn uden sele – heller ikke selv om dette praktiseres i barnets hjem
har et barn brug for den lille trygge ramme, en barnevogn giver – men skal sove inde – kan soveteltet
anvendes - se link nederst
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn der ikke kan vende sig selv skal lægges til at sove på ryggen
for at forebygge vuggedød. Sønderborg Kommune følger Sundhedsstyrelsens anbefaling
børn, der af sig selv vedvarende forsøger at vende til en alternativ sovestilling, må aldrig placeres i
en sele – og skal derfor sove inde
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Tilsyn med sovende børn

-

børn i sele skal altid lægges til at sove på ryggen

-

barnevogne placeres således, at det er muligt for dagplejer/personale at høre børnene
der føres hyppige tilsyn med børnene – ved tilsyn forstås at dagplejer/personale fysisk er til stede
ved barnevognen og kan se og høre barnet
der indgås skriftlig aftale i det enkelte dagplejehjem mellem dagplejer og tilsynsførende om,
hvorledes sovebørnene placeres, så det er muligt at høre børnene – aftalen kan ikke baseres alene
på anvendelse af tekniske hjælpemidler som babyalarmer og videoovervågning
der udarbejdes en lokal skriftlig aftale i den enkelte vuggestue, hvor sovebørnene placeres. Aftalen
udarbejdes af daglig pædagogisk leder
der tages ved placering hensyn til vejrlig

-

-

Barnevogne

-

-

-

der stilles af dagplejen/institutionsafdelingen et antal barnevogne til rådighed – er der ikke
barnevogne nok til det aktuelle antal børn, så medbringer forældrene barnevogn. Hvis det er
nødvendigt at bruge egen barnevogn, så aftaler tilsynsførende med forældrene, at vognen
medbringes til kontaktbesøg, så godkendelse kan finde sted ved besøget.
barnevognen – såvel private som dagplejens/institutionens - skal være godkendt i henhold til EUstandard og i forsvarlig stand, hvilket kontrolleres af dagplejer/personale. Stellets stabilitet,
fastspændingsanordning og bremse skal kontrolleres dagligt. Findes disse ikke i orden, må
barnevognen ikke benyttes. Det påhviler forældrene at holde den private barnevogn i forsvarlig stand
barnevognen skal være forsynet med sele godkendt i henhold til EU-standard – kontrolleres af
dagplejer/personale
barnevogne, der anvendes i forbindelse med legestue, kontrolleres af den enkelte dagplejer inden
ibrugtagen
Private børnepassere: Det påhviler den private børnepasser at kontrollere forældrenes medbragte
barnevogne og påtale evt. mangler og fejl

Campingsenge

-

campingsenge/rejsesenge skal være godkendt i henhold til EU-standard
dagplejer/personale sikrer, at sengen er i forsvarlig stand, at lukkemekanismer fungerer korrekt

Soveseler

-

ingen sele kan anses for at være helt sikker, hvilket støtter behovet for tilsyn/overvågning
soveseler skal opfylde europæisk sikkerhedsstandard DS/ EN 13210:2004 – se link nederst
den gældende sikkerhedsforskrift for den enkelte seletype skal udleveres til dagplejeren sammen
med selen. .
dagplejer/personale instrueres af tilsynsførende/daglig pædagogisk leder i korrekt montering og brug
af selen – se link nederst

-
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-

-

selernes korrekte montering kontrolleres før hver soveperiode af dagplejer/personale
inden barnet forlades kontrolleres spænder eller lynlåse i selen for slitage/korrekt funktion
seler, der er mere end 5 år eller vurderes som slidte, må ikke bruges i dagpleje/institution
ved brug af seler i barnevogne i legestuen – som bruges af forskellige børn – kontrollerer dagplejeren
selen før ibrugtagen og tilpasser selen det enkelte barn.
vågne børn i sele må ikke være alene. Barnet betragtes ikke som værende alene, når
dagplejeren/personalet i arbejdet med at lægge børnene eller modsat at tage disse op bevæger sig
frem og tilbage mellem barnevogn og f.eks. legerum
hvis tvillingebarnevogne bruges både til turvogn og sovevogn, så skal overskydende seler
afmonteres, når vognen bruges til sovevogn. De må ikke ligge under madrassen, idet det kan være
muligt for barnet at blive viklet ind i disse seler.

Suttekæder

-

suttekæder kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko og må der for ikke anvendes

Puder

-

puder kan iflg. Sundhedsstyrelsen udgøre en sikkerhedsrisiko for børn under 1 år, og må derfor ikke
bruges

Regnslag og fluenet

-

når barnet sover ude skal der påsættes fluenet af hensyn til katte, insekter med videre
der må kun anvendes fluenet, som passer til vognens størrelse. Fluenet kan anvendes uden
overlæder. Tilsynsførende godkender fluenettets maskestørrelse i tvivlstilfælde.
regnslag må alene benyttes under transport og når dagplejer er tilstede. Når barnet sover og
efterlades alene skal regnslag fjernes. Muligheden for at trække regnslaget ind i vognen kombineret
med regnslagets lufttæthed udgør en risiko for barnet.
dagplejens vogne kan modstå en almindelig byge – er der tale om kraftig eller længerevarende regn
skal barnet sove inde – med mindre vognen kan anbringes i læ/tørvejr.
denne sikkerhedsinstruks indgår også i kommunens retningslinjer for private børnepassere/pasningsordninger og allerede godkendte private børnepassere vejledes herom
nye private børnepassere introduceres til denne instruks i forbindelse med godkendelse
ved de løbende tilsyn kontrolleres, at instruksen overholdes

-

Private børnepassere

-

Links:
Seler:
Sundhedsstyrelsen:
http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/51B777FADCCF45BFAF778654DE3BC6A9.ashx
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Sovetelt:
http://www.youtube.com/watch?v=ywaIN0m2O4E

Sove ude/kulde:
Sundhedsstyrelsen:
http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Boernesundhed/Sunde%20boern/Smaa_boern_i_kulden.aspx
Barnevogn:
http://varefakta.dk/webtv/barnevogn/

Marts 2014

4/4

