KRISPLAN

Beredskap vid olycka
Lilla Bruket har egenkontroll av första förbandslådan en gång i veckan.
Skulle någonting fattas så fylls lådan på.
Första förband finns alltid med vid utflykter, likaså aktuell telefonlista och telefon.
En gång i veckan går ansvariga pedagoger igenom arbetsplatsen för att säkerhetsställa
barnens miljö. Till exempel: att dörrar har fungerande låsspärr, att eluttagen är petsäkra och att
barnen inte kan nå farliga saker.

Enklare skador
Pedagogen ser till att barnet får hjälp med plåster, pincett eller annat hjälpmedel.
Verksamheten fortsätter som vanligt.
Allvarligare skador
Pedagogen tar hand om barnet på bästa tänkbara sätt, ABC och/eller HLR.
De andra barnen tas bort från olycksplatsen.
Föräldrar kontaktas.
Transport ordnas till vårdcentral eller sjukhus.
Vid akutläge tillkallas larmcentralen på 112.
En vuxen följer med vid ambulanstransport.
Olyckstillbudet dokumenteras och rapporteras till kommunen.

Beredskap vid misstanke om att ett barn far illa
En anmälan skall alltid göras med tanke utifrån barnets bästa.
Vid misstanke om att ett barn inom verksamheten på något sätt far illa gör pedagogen en
skriftlig anmälan till socialtjänsten. Föreligger det en osäkerhet kontaktas en socialsekreterare
inom kommunen och man diskuterar tillvägagångssätt utan att nämna barnets namn.
Vid akut situation görs anmälan omedelbart via telefon till socialtjänsten och dokumenteras
skriftligen i efterhand.
Anteckningar om tecken på att barnet far illa och/eller vad barnet i fråga berättar ska göras och
dokumenteras.
Föräldrarna till barnet informeras om att en anmälan kommer att göras och pedagogen föreslår
ett nytt samtal med föräldrarna efter några dagar. Pedagogen uppmuntrar föräldrarna själva till

kontakt med socialtjänsten och informerar om den hjälp och stöd som finns att få inom
kommunen.
Utifrån barnets ålder har man samtal med barnet ifråga.
Vid behov ska handledning för personal finnas efter anmälan för att hantera oro och frågor.
En pärm med dokumenterade rutiner skall finnas för eventuell tillfällig personal.
Vid anmälan rapporterar personal händelsen till Botkyrka kommun.


Botkyrka kommun 08-530 610 00 dagtid. Be att få tala med socialtjänsten



Socialjouren 08-778 48 60



Polisen 08-401 74 14, 08-401 74 15



Larmcentralen 112



BRIS Vuxentelefon – om barn 077-150 50 50 (rådgivning)

Beredskap och rutiner för brand
Lilla Bruket har varje vecka egenkontroll av brandsläckare och brandfilt.
Ansvarig pedagog kontrollerar att brandsläckaren sitter på rätt plats samt att säkringen är
apterad.
Vidare kontrolleras att brandfilten ligger på rätt plats.
Utrymningsvägar kontrolleras dagligen.
Brandvarnarna provas en gång i veckan.
Information om utrymningsvägar finns tillgängligt vid ingång och lekrum.

Vid brandlarm:
Pedagogen ser till att barnen omedelbart går ut via nödutgången (pedagogen går sist och
kontrollerar samtidigt toaletten).
Om möjlighet finns stängs dörrar och fönster av pedagogen.
Barnens uppsamlingsplats är f.d. tvättstugan (gula huset till vänster).
Pedagogen kontrollerar att alla barn är på plats.

Vid brand
Om branden kan bemästras av pedagog:
Ta ut barnen till uppsamlingsplatsen
Släck elden
Larma räddningstjänst.
Kontrollera att alla barnen är på plats.
Om branden ej kan bemästras av pedagog:
Ta ut barnen via närmsta utgång som är lämplig.
Om möjligt, påkalla grannars uppmärksamhet.
Kontrollera toaletten.
Samla barnen vid uppsamlingsplatsen.
Kontrollera att alla barnen är på plats.
Larma räddningstjänst.
Invänta vidare instruktioner.
Kontakta föräldrar.
Dokumentera händelsen.

Beredskap vid försvunna barn
Håll dig lugn.
Räkna in barnen för att se huruvida någon saknas.
Leta efter barnet.
Kalla på polis om inte barnet hittats inom 5 minuter.
Ring föräldrarna.
Om barnet försvinner under en utflykt, åk hem med de övriga barnen medan en vuxen stannar
kvar på platsen och letar.
Det är viktigt att tala med barnen om det inträffade.
Om barnet inte upphittas och/eller dödsfall, kontakta professionell hjälp för att hantera krisen
för både barn, personal och föräldrar.

Barnen bör aldrig lämnas ensamma. De måste alltid övervakas av personalen.
Barnen bör räknas in regelbundet, inomhus, utomhus, på gården och under utflykter.
Under utflykter måste personalen alltid ta med en lista över barnen som är med, samt
förskolans mobiltelefon.
För utflykter i kollektivtrafik måste någon i personalgruppen alltid gå sist för att försäkra
sig om att alla barn är med.

Beredskap vid förgiftning
Förtäring
Ge aldrig mjölk eller vatten
Framkalla aldrig kräkning
Identifiera produkten, uppskatta, om möjligt, storleken på den intagna produkten
Ring 112
Inandning
Avlägsna barnet från den förgiftade platsen
Ventilera rummet
Ring 112
Utslag på huden
Avlägsna förorenade kläder
Tvätta med vatten
Ring 112
Utslag i ögat
Tvätta ögat i kranvatten i 15 minuter
Ring 112
Följ riktlinjerna från myndigheterna när det gäller användning och lagring av giftiga kemikalier
på förskolor/familjedaghem.
Information om eventuella barnallergier ska finnas tillgänglig för all personal.

TELEFONLISTA OCH SKRIFT OM FÖRSTA HJÄLPEN OCH GIFTINFORMATION FINNS MED I
RYGGSÄCK VID UTEVISTELSE.
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