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Sikkerhedskoncept for Den frie Naturbørnehave på Aabenraa Friskole. 
 
Det er vigtigt at udelegerum giver børnene mulighed for at udvide deres kompetenceniveau, det være sig 
socialt, intellektuelt og fysisk.  
Børnene har derfor brug for, at der er foranderlige og inspirerende udelegerum, hvor der er muligheder for 
at undersøge, eksperimentere, afprøve og udfordre sig selv. 
I leg hvor barnet afprøver og udfordrer sig selv, er det nødt til at klare (passende) risici og det kan medføre 
småskrammer, buler, blå mærker og tilmed en gang imellem et brækket arm eller ben.  
For at forebygge ulykker og mildne alvorlige konsekvenser af lejlighedsvise uheld, er der følgende 
sikkerhedsregler: 
 
For legepladsområdet med legeredskaber gælder: 

 Retningslinjer for legepladssikkerhed i Dagtilbud. 

 Rutinemæssig kontrol af legeredskaber og faldunderlag.  

 Der er altid voksne ved bålet og de lovbestemte brandsikringer forefindes. 

 Der kan være legeredskaber på skoleområdet, der ikke må benyttes af børnehavebørn. 
 
For de skiftende naturlegeområder gælder: 

 Medarbejderne gennemgår stedet med en rutinemæssig visuel kontrol, så farlig leg kan undgås. 

 Løse legematerialer såsom træstubbe må stables, så højden ikke overstiger 60cm. 

 Der er altid voksne tilstede ved bålet. 

 Børn må ikke have fastsyede hætter, halstørklæder og løse snore i deres tøj ved udendørs ophold. 

 På ture og ved ophold i skoven, skal barn og voksen være indenfor hinandens synsvidde. 

 Tov/gynger i træer er kun monteret i kortere perioder og hvor der er forsvarligt faldunderlag. 
Faldhøjden overstiger ikke 60cm. 

 Der må ikke ligge legetøj, træstubbe eller andet under klatretræer, tovbaner og gynger. 
 
 
Tilkaldeprocedure ved ulykke: 
Medarbejder ringer 112 og tilkalder beredskab. 
Skolens ledelse tilkaldes (41987276 / 74628610) ulykkesstedet og kontakter forældre. 
Hvis skolelederen eller dens stedfortræder ikke umiddelbart kan fås fat i, tilkaldes nærmeste medarbejdere 
/ kolleger via skolens kontor (74628610) eller skolens SFO-Bakketoppen (51927997). 
Ledelsen søger for det efterfølgende beredskab. 
I øvrigt henvises der til Friskolens forholdsregler ved ulykker og dødsfald. 
 
   
 
  Werner Sternberg, skoleleder 


