
 

[Skriv här] 
 

 
 
 
 
 
 

Barnsäkerhets- och allergirond 
 
 
 

Trygg och säker miljö för barn & elever 

Rev. 20201106 
 

 

 
 

 
 

Ett verktyg för förskolan, pedagogisk omsorg och grundskolan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P O ST A D R E S S 

Box 803, 761 28 Norrtälje 
B E S Ö K S A D R E S S  

Estunavägen 14 
T EL E F O N 

0176-710 00 
E - P O ST  

barn.skolnamnden@norrtalje.se 
utbildningsnamnden@norrtalje.se 

P L U S G I R O  

3 20 65-5 

mailto:barn.skolnamnden@norrtalje.se
mailto:utbildningsnamnden@norrtalje.se


 

[Skriv här] 
 

O R G AN I S A T I O N S N U M M E R 

212000-0217 
 T EL E F A X 

0176-717 70 
W E B B 

norrtalje.se 
B A N K G I R O  

451-7694 



2 (10)  

[Skriv här] 
 

 

Inomhus 
Många svåra olyckor har inträffat när barn faller mot glas i dörrar eller fönster. 

 Skydd mot fall 

genom glas 

Ja Nej Inte 

aktuellt 

Anmärkningar/ 

kommentarer 

1 Finns det skåp med 
glasdörrar? 

    

2 Är skåpet inhandlat 

från godkänd 

leverantör? 

    

3 Har speglar 6 mm 
planglas eller är de 

av rostfri plåt? 

    

4 Är spegel inhandlat från godkänd 

leverantör? 

    

 

Tänk på att fall från höjder är den absolut vanligaste orsaken till att barn behöver akut 

sjukvård. 

 Skydd mot fall från 

höjder 

Ja Nej Inte 

aktuellt 

Anmärkningar/ 

kommentarer 

5 Finns det säkerhetsbeslag och 
spärranordningar på fönster 

och dörrar? Går 

spärranordningarna att öppna 

mer än 10 cm? 

    

6 Är balkongräcke höjd minst 0,8 
m och ej klättringsbart?  
Är  öppningarna i räcket högst 
10 cm? 

    

7 Är trappräcke höjd minst 
1,1 m, om våningshöjden är 

mer än 3 m? Klättringsbart? 

Är öppningar i trappräcke 

högst 10 cm? 

    

8 Är öppningar mellan 
planstegen i trappen högst  

10 cm? 

    

9 Är det tillfredställande 
belysning i trappen? 

    

10 Finns det grindar i anslutning 
till trappen? 
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Risken för klämskador ökar när barnen är i 4-6 årsåldern eftersom dom är mer rörligare. 

Inredning och möbler som välter över barn kan ge svåra klämskador. 

 Skydd klämning 

och annan risk 

Ja Nej Inte 

aktuellt 

Anmärkningar/ 

kommentarer 

11 Finns klämskydd eller 
dörrbroms på ytterdörrens 

insida och på alla innerdörrar 

där uppenbar klämrisk finns? 

    

12 Är inredning som skåp/hyllor 

och torkskåp fastsatta? 

    

13 Har lådor med vass utrustning 
som knivar och saxar 

säkerhetsbeslag? 

    

14 Har spisen tippskydd?     

15 Hög friktion på golv eller 
halkskydd i våtutrymmen? 

    

 

 
 
 

Elskador kan ge upphov till allvarliga skador t.ex. brännskador, hjärn- eller nervskador. 

 Elsäkerhet Ja Nej Inte 

aktuellt 

Anmärkningar/ 

kommentarer 

16 Är verksamhetens egna el-
utrustning rätt utförda och i bra 
skick? 

    

17 Har kaffebryggare 
och spis timer? 

    

18 Är akvarium placerade på ett 

stadigt och säkert sätt och med 

säkra elektriska anslutningar? 

    

19 Finns det risk för att barn kan 

bränna sig på någon ljuskälla? 

(gammal, oskyddad ljuskälla)? 
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A 

 

 
 

Allvarliga brännskador är vanligast hos de allra yngsta barnen och vanligast är 

skållningsskador som orsakas av hett vatten, kaffe, te eller soppor. 

Skydd mot 

brännskador 

Ja Nej Inte 

aktuellt 

 Anmärkningar/ 
Kommentarer 

  

20 Har befintlig eldstad, annan 
värmeinstallation 

beröringsskydd? 

    

21 Har spisen hällskydd?     

22 Är det risk för brännskada vid 
någon vattenkran? 

    

23 Finns det elementskydd på 
element som blir varmare än 60 

grader? 

    

24 Har verksamheten rutiner för 
levande ljus och tändstickor? 

    

25 Står vattenkokare och 

kaffebryggare på en plats där 

barnen inte når dem eller 

sladden? 

    

 

Förgiftningar och sådana tillbud är vanligast bland de allra yngsta barnen. 

 Skydd mot 

förgiftning- och 

etsskador 

Ja Nej Inte 

aktuellt 

Anmärkningar/ 

kommentarer 

26 Är samtliga kemisk/tekniska 
preparat inlåsta? 

(rengöringsmedel etc.) 

    

27 Är maskin - handdisk- och 
tvättmedel inlåst? 

placerat minst 1,4 m över golv? 

    

28 Har ni kunskaper om hur ni ska 
hantera trasiga ljuskällor? 

    

29 Förvaras mediciner i låst skåp?     
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Det är inte helt ovanligt att barn leker och tar persiennsnören runt halsen. Det finns flera fall där barn 
strypts och blir hängda 
 Övrigt i 

inomhusmiljön som 

är viktigt att tänka 

på 

Ja Nej Inte 

aktuellt 

Anmärkningar/ 

kommentarer 

30 Är alla persiennsnören uppfästa     
 så att de inte kan bli snaror?     

31 Finns det ljusslingor,     
 plastremsor, nylonlinor,     
 pärldraperier eller liknande     

 som kan bli till farliga snaror?     

  32 Finns rutiner så att barn aldrig     
 lämnas ensamma i barnstolen?     

33
3 

Har spjälsäng max 8,5 cm     
 mellan spjälorna och finns det     

 spjälskydd?     

34 Finns det halkskydd under     
 småmattor?     

35 
 
 

Utformas lösa inventarier till 
ljusaa d 
 

    
 
 

att använda ljudabsorberande     

 Leksaker och annat material?     

 

Lego, pussel, kulor och andra smådelar är viktigt material men det är nödvändigt att tänka 

på förvaring och att vara kritisk vid inköp av leksaker och material. 

 Leksaker och 

annat material 

Ja Nej Inte aktuellt Anmärkningar/ 

kommentarer 

36 Testas smådelar och små 
leksaker i s.k. testcylinder? 

    

37 Förvaras smådelar och små 
leksaker på ett betryggande sätt 

för de allra yngsta barnen? 

    

38 Tas trasiga saker och gammal 
mjukplast före 2007 lekmaterial 
bort? 

    

39 Kontrolleras och rengörs 
leksaker med jämna 

mellanrum? 

    

40 Används endast vattenbaserade 
pennor, färger, lim etc.? 

    

41 Förvaras utrustning i 

snickarrum och målarrum på 

ett tryggt och säkert sätt? 
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Utomhus 
 

 Skydd mot olyckor 

i utemiljön 

Ja Nej Inte 

aktuellt 

Anmärkningar/ 

kommentarer 

42 Testas barnvagnarnas bromsar, 

ihopfällningsmekanik och 

sufflett med jämna mellanrum? 

    

43 När hjälmar används 
kontrolleras funktion och att det 
är rätt typ av hjälm för aktivitet? 

    

44 Finns det rutiner som är kända 
för all personal för tillsynen 

utomhus? 

    

45 Finns det rutiner för att 
kontrollerar att grindar och 
låsanordningar är stängda? 

    

46 Är grindarna till gårdar 

utrustade med fungerande lås 

med tvåhandsgrepp? 

    

47 Finns det staket runt hela 
gården? Staket ska vara minst 1 

m högt och ej klättringsbart. 

   . 

48 Åtgärdas vattensamlingar på 
gården som är djupare än 10 

cm? 

    

49 Har eventuella brunnar 
säkerhetsanordningar? Sitter 

brunnslocken fast så att de inte 

kan öppnas av barn? 

    

50 Har studsmattor säkerhetsnät?     

51 Finns det giftiga eller taggiga 
växter på gården? 
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Det finns många regler för lekställningar och gungor utomhus. Det är viktigt att veta om 

det är huvudmannen eller fastighetsägarens ansvar att kontrollera och besikta dessa. 

 Fasta lekredskap 

utomhus 

Ja Nej Inte 

aktuellt 

Anmärkningar/ 

kommentarer 

52 Kommunens egna fasta 
lekattraktioner besiktigas en gång 
år. Finns rutiner för att säkerställa 
egna ditställda lekattraktioner?  

 

 

    

53 Är sandlådan placerad så att 
någon del alltid är skuggad eller 
finns annat solskydd? 

    

54 Finns det tillräckligt 
insprings skydd till gungor etc 
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 Miljön utanför 

verksamhetens 

gård 

Ja Nej Inte 

aktuellt 

Anmärkningar/ 

kommentarer 

55 Finns parkeringsplats så att 

barnens hämtning och lämning 

kan ske på ett tryggt sätt? 

    

56 Ges skriftlig information till 
vårdnadshavare om lämpliga 
avlämning/hämtningsplatser? 

    

 
 
 
 
 Allergifaktorer Ja Nej Inte 

aktuellt 

Anmärkningar/ 

kommentarer 

  57 Finns rutiner för felanmälningar 

angående inomhusklimatet? 

    

58 Finns rutiner för vädring av rum 

och textilier? 

    

59 Har personalen (och vikarier) 
god kännedom om barnens 

allergier, inklusive 

födoämnesallergier och vad de 

måste undvika för att må bra? 

    

60 Har personalen (och vikarier) 
god kännedom om allergiska 
barns medicinering, hur den ska 
skötas och var den förvaras? 

    

61 Vet alla vad de ska göra om ett 
barn får allergiska reaktioner 
eller allergisk chock? 

    

62 Känner alla till tobakslagen 
och följs den? 

    

63 Finns rökförbudskyltar uppsatta 
på området? 

    

64 Förvaras ytterkläder så att 
allergiska barn kan undvika 
kontakt med kläder från barn 
med pälsdjur hemma? 

    

65 Förekommer lekmaterial som 
kan ge allergiska besvär? 
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Fortsättning allergifaktorer… 
 

66 Använder personal parfym 
eller parfymerade produkter på 

arbetstid? 

    

67 Används parfymfria produkter 
i verksamheten? (tvål, 

tvättmedel, rengöringsmedel 

etc.) 

    

68 Förekommer växter som kan 
vara allergiframkallande 

inomhus? (björk, sälg, 

benjaminfikus, prickblad, 

primula, krysantemum, 

pelargon eller andra blommor 

som doftar starkt) 
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Brister som framkommit vid barnsäkerhetsronden 

 
 

Punkt i 

checklistan 

Vad ska göras? Vem är 

ansvarig? 

Vem ska utföra 

arbetet? 

 När ska det 

göras? 

Kostnad 
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Brister som framkommit vid allergironden 

 
 

Punkt i 

checklistan 

Vad ska göras? Vem är 

ansvarig? 

Vem ska utföra 

arbetet? 

När ska det göras? Kostnad 
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Övrigt/anteckning 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


