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En trygg och säker miljö för barnen i förskolan och pedagogisk omsorg 
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Källa:  

Boverkets rekommendationer för att bygga barnsäkert 

Plan- och bygglagen (2010:900) 

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)  

 

Här kan du hitta mer information:  

http://www.konsumentverket.se/for-foretag/regler-per-omradebransch/sport-fritid-

och-skyddsutrustning/lekplatser/ 

 

http://www.sis.se/hem-och-hush%C3%A5ll-underh%C3%A5llning-sport/un-

derh%C3%A5llningsapparatur/lekredskap/ss-en-1176-720081 

 

http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentver-

ket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20ner/Broschyrer/Dokument/2013/regler-

lekredskap-kov.pdf 
  

http://www.konsumentverket.se/for-foretag/regler-per-omradebransch/sport-fritid-och-skyddsutrustning/lekplatser/
http://www.konsumentverket.se/for-foretag/regler-per-omradebransch/sport-fritid-och-skyddsutrustning/lekplatser/
http://www.sis.se/hem-och-hush%C3%A5ll-underh%C3%A5llning-sport/underh%C3%A5llningsapparatur/lekredskap/ss-en-1176-720081
http://www.sis.se/hem-och-hush%C3%A5ll-underh%C3%A5llning-sport/underh%C3%A5llningsapparatur/lekredskap/ss-en-1176-720081
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20ner/Broschyrer/Dokument/2013/regler-lekredskap-kov.pdf
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20ner/Broschyrer/Dokument/2013/regler-lekredskap-kov.pdf
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20ner/Broschyrer/Dokument/2013/regler-lekredskap-kov.pdf
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Inomhus 

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

 Skydd mot fall genom glas Ja Nej Inte ak-

tuellt 

Anmärkningar/ 

kommentarer 

1 Är glas i fönster av 3 mm här-

dat glas? 

    

2 Är glasytans underkant till 

golvet mindre än 0,6 m? 

    

3 Finns det dörrar där avstån-

det från glasytans underkant 

är lägre än 1,5 m? 

    

4 Finns det skåp med glasdör-

rar? 

    

5 Har speglar 6 mm planglas el-

ler är de av rostfri plåt? 

    

Tänk på att fall från höjder är den absolut vanligaste orsaken till att barn i förskoleål-

dern behöver akut sjukvård. 

 Skydd mot fall från höj-

der 

Ja Nej Inte ak-

tuellt 

Anmärkningar/ 

kommentarer 

6 Finns det säkerhetsbeslag 

och spärranordningar på 

fönster och dörrar? Går spär-

ranordningarna att öppna 

mer än 10 cm? 

    

7 Är balkongräcke högre än 

0,8 m? Går det att klättra på? 

Är avståndet mellan öpp-

ningarna i räcket mer än 10 

cm? 

    

8 Är befintliga trappräcken 

minst 1,1 m höga om vå-

ningshöjden är mer än 3 m? 

Är de klättringsbara? 

    

9 Är öppningarna i trappräcket 

mer än 10 cm? 

    

10 Är öppningar mellan planste-

gen i trappen mer än 10 cm? 

    

11 Är det tillfredställande belys-

ning i trappen? 

    

12 Finns det grindar i anslut-

ning till trappen? 
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Risken för klämskador ökar när barnen är i 4-6 årsåldern eftersom de då är mer rör-

ligare. Inredning och möbler som välter över barnen kan ge svåra klämskador. 

 Skydd klämning och an-

nan risk 

Ja Nej Inte ak-

tuellt 

Anmärkningar/ 

kommentarer 

13 Finns klämskydd eller dörr-

broms på ytterdörrens insida 

och på alla innerdörrar där 

uppenbar klämrisk finns? 

    

14 Är inredning som skåp/hyllor 

och torkskåp fastsatta? 

    

15 Har lådor med vass utrust-

ning som knivar och saxar sä-

kerhetsbeslag? 

    

16 Har spisen tippskydd?     

17 Är öppningar mellan planste-

gen i trappen mer än 10 cm? 

    

18 Finns det halkskydd i våtut-

rymmena? 

    

19 Finns det skydd så att vassa 

hörn försvinner på element, 

bord, hyllplan etc.? 

    

 

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

dor. 

 Elsäkerhet Ja Nej Inte aktu-

ellt 

Anmärkningar/ 

kommentarer 

20 Är alla eluttag jordade och 

petskyddade? Observera särskilt 

grenuttag och skarvsladdar. 

    

21 Finns jordfelsbrytare?     

22 Är vägglampor väl fastsatta, barn-

säkrade och ansluta till i takets 

eluttag? 

    

23 Har tvättmaskin/kaffebryggare och 

spis timer? 

    

24 Är akvarium placerade på ett sta-

digt och säkert sätt och med säkra 

elektriska anslutningar? 

    

25 Har alla lampor som barn kan nå 

till ett raster som skyddar glödlam-

pan? 
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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 ak-

tuellt 

Anmärkningar/ 

kommentarer 

26 Har befintlig eldstad, annan 

värmeinstallation berörings-

skydd? 

    

27 Har spisen hällskydd?     

28 Överstiger vattentemperatu-

ren i kranar 60 grader? 

    

29 Finns det elementskydd på ele-

ment som blir varmare än 60 

grader? 

    

30 Har verksamheten rutiner för 

levande ljus och tändstickor? 

    

31 Står vattenkokare och kaffe-

bryggare på en plats där bar-

nen inte når dem eller slad-

den? 

    

 

Skydd mot brand Ja Nej Inte ak-

tuellt 

Anmärkningar/ 

kommentarer 

 

32 Är utrymningsvägarna enkla 

att öppna, tillräckligt många 

och inte blockerade? 

    

33 Finns det brandvarnare i så-

dan omfattning och på såd-

ana ställen att det säkerstäl-

ler en tidig utrymning vid 

brand? 

Är de seriekopplade och nät-

anslutna? 

    

34 Finns handbrandsläckare 

(pulver)? 

    

35 Genomförs regelbunden kon-

troll av den fasta brandutrust-

ningen? 

Dokumenteras kontrollerna i 

en checklista? 

    

36 Finns det en handlingsplan 

för vad som ska göras i hän-

delse av brand? 
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37 Genomförs brandskyddsut-

bildning regelbundet? 

    

 

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

 Skydd mot förgiftning- 

och etsskador 

Ja Nej Inte ak-

tuellt 

Anmärkningar/ 

kommentarer 

38 Är samtliga kemisk/tekniska 

preparat inlåsta? (rengörings-

medel etc.) 

    

39 Är disk- och tvättmedel place-

rat minst 1,4 m över golv? 

    

40 Har ni kunskaper om hur ni 

ska hantera trasiga lågenergi-

lampor och lysrör med kvick-

silver? 

    

41 Förvaras mediciner i låda 

med säkerhetsbeslag eller an-

nan lika säker anordning? 

    

 

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 aktu-

ellt 

Anmärkningar/ 

kommentarer 

42 Är alla persiennsnören upp-

fästa så att de inte kan bli sna-

ror? 

    

43 Finns det ljusslingor, plast-

remsor, nylonlinor, pärldrape-

rier eller liknande som kan bli 

till farliga snaror? 

    

44 Har barnstolarna möbelfakta? 

Finns rutiner så att barn aldrig 

lämnas ensamma i barnsto-

len? 

    

45 Har spjälsäng max 8,5 cm 

mellan spjälorna och finns det 

spjälskydd? 

    

46 Finns det halkskydd under 

småmattor? 
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47 Utformas lokalerna så att bul-

ler dämpas? 

    

 

 

 

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 

48 Testas smådelar och små 

leksaker i s.k. testcylin-

der? 

    

49 Förvaras smådelar och 

små leksaker på ett be-

tryggande sätt för de 

allra yngsta barnen? 

    

50 Tas trasiga saker bort?     

51 Kontrolleras och rengörs 

leksaker med jämna 

mellanrum? 

    

52 Används endast vatten-

baserade pennor, färger, 

lim etc.? 

    

53 Förvaras utrustning i 

snickarrum och målar-

rum på ett tryggt och sä-

kert sätt? 
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Utomhus 

 Skydd mot olyckor i 

utemiljön 

Ja Nej Inte ak-

tuellt 

Anmärkningar/ 

kommentarer 

54 Testas barnvagnarnas 

bromsar, ihopfällningsme-

kanik och sufflett med 

jämna mellanrum? 

    

55 Används hjälmar vid vin-

tersporter, cykling och rid-

ning? Kontrolleras de så 

att de passar och sitter 

rätt? 

    

56 Finns det rutiner som är 

kända för all personal för 

tillsynen utomhus? 

    

57 Är grindarna till gårdar ut-

rustade med fungerande 

lås med tvåhandsgrepp? 

    

58 Finns det staket runt hela 

gården? Staket ska vara 

minst 1,20 m högt och inte 

klättringsbart. 

    

59 Åtgärdas vattensamlingar 

på gården som är djupare 

än 10 cm? 

    

60 Har eventuella brunnar sä-

kerhetsanordningar? Sitter 

brunnslocken fast så att de 

inte kan öppnas av barn? 

    

61 Har fast bassäng/pool sä-

kerhetsskydd? 

    

62 Har studsmattor säker-

hetsnät? 

    

63 Finns det giftiga eller tag-

giga 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 utom-

hus 

Ja Nej Inte ak-

tuellt 

Anmärkningar/ 

kommentarer 

64 Besiktas lekredskapen en 

gång per år av auktoriserad 

besiktningsorganisation? 

    

65 Är lekredskapen och områ-

dena runt dessa utformade 

efter gällande normer? 

    

66 Byts/kompletteras sanden i 

sandlådan 1 gång/år? 

    

67 Är sandlådan placerad så att 

någon del alltid är skuggad 

eller finns annat solskydd? 

    

68 Finns det godkänt fallskydds-

underlag/stötdämpande un-

derlag vid lekställningar, 

gungor och klätterträd? 

    

69 Finns det tillräckligt säker-

hetsavstånd till gungor etc.? 

    

 

                                                                    
 

 

 Miljön utanför verksam-

hetens gård 

Ja Nej Inte ak-

tuellt 

Anmärkningar/ 

kommentarer 

70 Finns parkeringsplats så att 

barnens hämtning och läm-

ning kan ske på ett tryggt 

sätt? 
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 Allergifaktorer Ja Nej Inte aktu-

ellt 

Anmärkningar/ 

kommentarer 

71 Förekommer besvär som irri-

tationer i ögon, näsa, hals, hu-

vudvärk, trötthet i stor ut-

sträckning hos barn och 

vuxna? 

    

72 Har personalen (och vikarier) 

god kännedom om barnens al-

lergier, inklusive födoämnesal-

lergier och vad de måste und-

vika för att må bra? 

    

73 Har personalen (och vikarier) 

god kännedom om allergiska 

barns medicinering, hur den 

ska skötas och var den förva-

ras? 

    

74 Vet alla vad de ska göra om ett 

barn får allergiska reaktioner 

eller allergisk chock? 

    

75 Känner alla till tobakslagen 

och följs den? 

    

76 Förvaras ytterkläder så att al-

lergiska barn kan undvika 

kontakt med kläder från barn 

med pälsdjur hemma? 

    

77 Använder personal parfym el-

ler parfymerade produkter på 

arbetstid? 

    

78 Används parfymfria produkter 

i verksamheten? (tvål, tvätt-

medel, rengöringsmedel etc.) 

    

79 Förekommer växter som kan 

vara allergiframkallande in-

omhus? (björk, sälg, benja-

minfikus, prickblad, primula, 

krysantemum, pelargon eller 

andra blommor som doftar 

starkt) 

    

80 Förekommer lekmaterial som 

kan ge allergiska besvär? 
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Brister som framkommit vid barnsäkerhetsron-
den 

Punkt i 

checklistan 

Vad ska gö-

ras? 

Vem är an-

svarig? 

Vem ska 

utföra ar-

betet? 

När ska det 

göras? 

Kostnad 
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Brister som framkommit vid allergironden 

Punkt i 

checklistan 

Vad ska gö-

ras? 

Vem är an-

svarig? 

Vem ska 

utföra ar-

betet? 

När ska det gö-

ras? 

Kost-

nad 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 


