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Frogn-barnehager heltt i teten
Frogn er blant de første kommunene i landet som kurser alle sine
barnehageansatte på denne måten. Barnehagesjefen har betalt
et sted mellom 50.000 og 60.000
kroner for at de ansatte skal
gjennomgå det nettbaserte kurset Sikkerhetsrommet, som tar
ca. 1,5 timer. Da får de hvert sitt
individuelle «sikkerhetskort»,
som de må friske opp en gang i
året. Her nytter det ikke å hvile
på laurbær eller å sluntre unna:
– Svarer man feil på spørsmålene får man ikke gå videre, sier
Tone Andersen, styrer i Billit barnehage.
I hennes barnehage er de fleste
ferdige med kurset. Det samme
er de i Heer barnehage. I Dyrløkkeåsen barnehage er de ferdige,
og de andre kommunale barnehagene er hakk i hæl, rapporterer Inger Wittrup.

Blir mer bevisst

Barnehagesjefen og de tre styrerne understreker at det ikke er slik
at de ikke har vært opptatt av sikkerhet tidligere. Det blir arrangert årlige førstehjelpskurs for
nyansatte, og de som har jobbet
en stund får friske opp kunnskapene jevnlig. I tillegg jobbes det
med HMS slik det gjøres på alle
arbeidsplasser.
– Øynene for sikkerhet er veldig gode generelt, sier Wittrup.
Det spesielle med dette er at
hver enkelt ansatt, også vikarer,
skal gjennom det samme opplegget. Siden man må bestå en prøve
får arbeidsgiveren forsikret seg
om at alle har lært det som er
gjennomgått.
Kurset, som blant annet er utviklet i samarbeid med Trygg Trafikk, Røde Kors, brannvesenet og
et utvalg barnehagestyrere, skaper en ny bevissthet rundt dette
med sikkerhet i barnehagene,
både hos assistenter og øvrige ansatte, opplever styrerne i Frogn.

Opplæring på nett
Sikkerhetsrommet er et nettsted der alle ansatte i barnehagene kan gjennomføre en sikkerhetskartlegging av egen barnehage, samt å ta en kunnskapstest om ulike farlige situasjoner som kan oppstå i en barnehage.
– De må ha riktig svar på alle
spørsmålene før de får det såkalte sikkerhetskortet tilsendt.
Kortet er personlig og de som
for eksempel er vikarer kan ta
det med seg og vise fram i andre
barnehager de skal jobbe, forklarer Kolstø.
Når alle ansatte har bestått
sikkerhetstesten på nettet får
barnehagen en samlet sertifisering som viser at barnehagen er
opptatt av sikkerhet. Noe som
igjen vil være en ekstra trygghet for foreldre og barna i barnehagen, sier han.

Etterpåkloke i forkant

Armbrudd, tannskader og en
vrikket fot er imidlertid skader
som kan oppstå, og som oppstår
også her. Anne Lene Dahl, styrer i
Heer barnehage, er opptatt av at
barna fortsatt skal få lov til å falle
og slå seg.
– Det er en del av den motoriske utviklingen at de lærer seg
hvor grensene går. Det er viktig
at vi ikke pakker barna inn. Men
vi skal se dem, og vi skal være der
hvis noe skjer, sier hun.
– Vi lærer å være etterpåkloke i
forkant, sier Tone Andersen.

Vår hverdag
Styrer i Skavanger barnehage,
Kaja Borge Nicolaysen, er strålende fornøyd med opplegget.
– Vi er en kommunal barnehage og har egne sikkerhetsrutiner allerede, men dette er et
godt supplement til de rutinene
vi har. Vi blir mer bevisste på
ulike utfordringer vi har til daglig i barnehagen og har en kontinuerlig diskusjon om sikkerhet
og ulike små og store farer, for-

INGVILL HAFVER
ingvill@amta.no

Anita Bugge Moe, Anne Lene
Dahl og Tone Andersen sammen med Simen Hoff Hansen
fra Kompetansetorget AS og
barnehagesjef Inger Wittrup.

Ingen alvorlige skader

KORT: Slik ser kortet alle ansatte i
barnehagen får.

Utviklet av barnehagene

Tunglastet trailer
stoppet i tunnelen
Det er mange uker siden lastebiler over 7,5 tonn fikk forbud mot
å kjøre i Oslofjordtunnelen.
Kontrollaktiviteten har avtatt,
men nå meldes det at en litauisk

MOSS AVIS

trailer er stoppet i tunnelen der
vekten på semihengeren var på
ikke mindre enn 27 tonn. Lastebilen var på vei fra Drammen til
Sverige med jord, har Amta fått
opplyst. Nå kan lastebilsjåføren
forvente seg en bot for lovbruddet.

NYHETER

enstreSunniva
SunnivaStøa
StøaSkrede
SkredeogogE Elias Osman leker trygt i barnehagen.
TRYGGE: Skavanger barnehage er blant de første i Norge med sikkerhetssertifisering. Fra venstre

FAKTA

■ Sikkerhetsrommet

ble lansert i januar 2011, og
benyttes allerede av rundt 1 300 barnehageansatte i blant annet Kongsberg, Hole og
Drammen kommune. Se
www.sikkerhetsrommet.no for mer informasjon.

■I

Kongsberg er det foreløpig bare en barnehage
som har fått denne sikkerhetsklareringen, men
sju andre barnehager i kommunen er med på
opplegget og vil få en slik sertifisering snart.

■ Målet

med Sikkerhetsrommet er å øke sikkerheten i barnehagene og derigjennom redusere
antall skader og hendelser som kan føre til
skader.

■ Selve

opplæringen er nettbasert med bruk av film
og visuelle virkemidler for å fremme læringen.
Opplæringen/kurset avsluttes ved at brukeren

DIPLOM: Knut Emil Kolstø, leder Sikkerhetsrommet ga Kaja Borge Nikolaysen, styrer
Skavangertun barnehage, en ekstra oppmerksomhet da barhagen fikk sitt diplom.

Knallforhold til Knuteløpet

FOTO: INGVILL HAFVER

ALLE FOTO: IRENE MJØSENG

gjennomfører og består en sluttest, hvorpå hun
mottar et personlig sikkerhetskort som bevis.
■ Læringssystemet

dekker følgende områder:
• Forsvinning
• Brann
•Forgiftning
• Trafikk
• Varsling
• Førstehjelp
• Skadebehandling
• Risiko, observasjon og læring
• Håndtering av hendelse

De vil skjerpe

15 000 barn måtte i 2010 til lege- eller tannlegebehandling eller kontroll
etter ulykker i barnehagen. Samtidig er det i halvparten av alle barnehager avsatt bare rundt 100 kroner per ansatt per år til opplæring i
ivaretakelsen av barns fysiske sikkerhet. En firedel av fast ansatte og
vikarer har aldri fått individuell sikkerhetsopplæring. Dette vil flere
kommuner gjøre noe med gjennom Sikkerhetsrommet.

M
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HELEN STORSTENVIK

Som leder i Noresund barnehage gjennom ca. 14 år, er
Kjensmo veldig fornøyd med
at kommunen tar i bruk et nytt
verktøy i HMS-arbeidet, som
også er det eneste i sitt slag i
landet.
Gjennom et nettbasert opplæringsprogram har nå samtlige av de ca. 30 barnehageansatte oppnådd økt kompetanse og bevissthet om typiske
faresituasjoner som kan oppstå, som forgiftning, trafikk,
brann og når et barn forsvinner.

sikkerhetsbevisstheten i barnehagen

ange flere barn enn de 15 000
pådro seg skader av en eller
annen art, men ikke så alvorlig
at de måtte til lege eller tannlege. Mange skader ble heller ikke rapportert
på noe vis – lille Ole vrikket foten da han falt
ned fra klatrestativet og måtte være hjemme
en dag eller to, men det var ingen stor sak, og
den ble mellom barnehagen og foreldrene.
Verre er et annet forhold som avdekkes gjennom Den store barneundersøkelsen 2010 i regi
av Kompetansetorget AS: Det eksisterer ingen
konkrete krav til antall timer med sikkerhetsopplæring for barnehageansatte med tanke på
barnas fysiske sikkerhet.
Barnehageansatte skal ha opplæring i helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS), men HMS-

FØRST UTE: Verneombud Gry Elisabeth Gudbrandsen og styrer Anne-Berit Stavenes i Malmgruben barnehage.
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arbeid angår i all hovedsak de ansattes helse,
miljø og sikkerhet, ikke barnas. Barnehagene
har naturligvis prosedyrer i tilfelle brann, men
der stopper det ofte når det gjelder systematikk
i opplæringsarbeidet med å ivareta barnas sikkerhet. Alle barnehageansatte vet naturligvis
nærmest ryggmargsrefleksaktig hva de må
beskytte barna mot slik at uhell og ulykker
ikke oppstår, men nettopp den systematikken
som gjør sikkerhet til en bevisst del av arbeidet, mangler ofte.

Vil høyne sikkerhetsbevisstheten
Opplæringsprogrammet Sikkerhetsrommet, et
nettbasert program som er lett for den enkelte
å bruke hjemme eller i barnehagen, er etablert
av sikkerhetsildsjeler i Kompetansetorget AS

i tett samarbeid med Drammen kommune.
Formålet med programmet er å heve personalets bevissthet med tanke på barnas sikkerhet.
Sikkerhetsopplæringen kombinerer HMS-praksis og barnehagekunnskap. På bakgrunn av sin
barnehagekompetanse ble Knut Emil Kolstø
hentet inn for å lede Sikkerhetsrommet. Kolstø
er førskolelærer og har en mangeårig bakgrunn
som styrer for Svensrud Naturbarnehage i Hole
kommune i Buskerud.
Kari Bente Skarbø er daglig leder av Kompetansetorget AS som har utviklet opplæringsprogrammet Sikkerhetsrommet.
– Gjennom Den store barnehageundersøkelsen 2010, som omfatter alle kommuner, ønsket
vi å finne ut om det er grunnlag for en satsing
på barns sikkerhet i barnehagen. Vi henvendte
oss til 5054 styrere, og 1008 besvarte spørsmålene i undersøkelsen, som ble gjennomført
i samarbeid med Drammen kommune og HMSspesialisten LEAN Communications. 42 prosent
av styrerne representerte kommunale barnehager, 58 prosent private, sier Skarbø.

Må vedlikeholdes
– Jeg har hatt mye godt
HMS-arbeid gjennom årene,
men jeg ser at det er veldig
positivt å få et konkret verk-

Store mangler
Det Den store barnehageundersøkelsen 2010
avdekket var:

Første steg nr 2 2011

Felles sikkerhetskurs
Forsvinning, brann og
skader. Mye kan skje,
og da er det om å
gjøre å være beredt.

DIPLOM Simen Hoff Hansen Hansen overrakte diplom til Ekholt bar
nehage, som har vært grundig kurset i grunnleggende sikkerhetsopp
læring. Daglig leder Tone Løyning Narvesen tok imot på vegne av alle
de ansatte i barnehagen. FOTO PER L. JOHANSEN

SIKKERHET: Styrer i Skarpen barnehage Rut-Guri Nilsen og rådgiver for miljørettet helsevern i Narvik kommune øker sikkerheten i barnehagene.

Som de første i NordNorge skal alle
Narviks kommunale
barnehager
gjennomgå
sikkerhetskurs.
Lars Taraldsen

lars.taraldsen@fremover.no

– 15.000 barn ble i 2010 skadet i
norske barnehager. Det er i snitt 2,8
barn per barnehage. Og det er uten
mørketallene. Derfor er det veldig
viktig at vi fokuserer på sikkerhet i
barnehagene, sier rådgiver for miljørettet helsevern i Narvik kommune, Sanel Gabela.

Første skritt
Nå er Narvik første nordnorske
kommune hvor alle kommunale
barnehager skal «sertifiseres» via
et webkurs fra sikkerhetsrommet.no. Det tar omtrent én time.
– Mye av dette er nok rutine for
mange. Men det dreier seg om bevisstgjøring av det viktige rundt
sikkerhet, som for eksempel brann,
forgiftning, forsvinning og trafikk,
sier han, og påpeker at det per i dag

Narvik først ut
i Nord-Norge
Vi må vurdere ting fra minutt

til minutt, og etter vær og føre.

Rut-Guri Nilsen

ikke er noen konkrete krav til sikkerhet i barnehagene.
– Jeg tror at dette er det første
skrittet mot et nasjonalt krav for
barnehagesikkerhet, sier han.
Ved Skarpen barnehage har

samtlige ansatte tatt kurset og
gjennomført testen, og et sikkerhetskort er på vei til de ansatte.
Styrer Rut-Guri Nilsen sier at
sikkerhet er noe som er en naturlig
del av jobben i en barnehage.

– Vi må vurdere ting fra minutt til
minutt, og etter vær og føre. Sånn
sett var nok kurset mye repetisjon
for oss som har vært her en stund.
Men det er klart at sikkerheten i en
barnehage er veldig viktig, sier
hun.

I oktober
Narvik kommune har i det store og
det hele vært forskånet fra de store
barnehageulykkene, selv om det
skjer ting fra tid til annen.
– Barn er aktive og at de ramler

og slår seg iblant er helt naturlig.
Men når vi snakker om 15.000 skader i året, er det mer enn bare noen
skrammer. Da snakker vi om skader som må legebehandles, sier
Gabela.
Han forteller at de fleste ansatte
ved barnehager i Narvik enten er
ferdig med kurset, eller skal være
ferdige snart.
– Samtlige ti kommunale barnehager, samt noen av de private tar
kurset. I løpet av oktober skal alle
sammen ha vært med, sier Gabela.

Først ute i Østfold med
sikkerhetsopplæring
Samtlige ansatte i Ekholt
barnehage i Rygge har
fått grunnleggende sikkerhetsopplæring. Sånt
blir det blomster og
diplom av.
Per L. Johansen, tekst og foto

Simen Hoff Hansen arbeider
som prosjektleder i «Sikkerhetsrommet». Fredag tok han
turen til Rygge for å markere
at Ekholt barnehage er den
første i Østfold som har
gjennomført
selskapets
grunnleggende opplæring –
den som sikrer at de ansatte i
barnehagen vet hvordan skader forebygges, og hvordan de
skal opptre når et barn blir
skadet.
– Hos oss står sikkerheten i
høysetet. Ingen slipper unna.
Vikarer, studenter i praksis og

GRUA: Alle som jobber i barnehager i Lunner og Gran skal nå
gjennom et web-basert sikkerfast ansatte – alle sk
hetskurs. Malmgruben barnegjennomføre denne opplæ
hage er først ute i Lunner.
ringen, sier daglig leder Tone
Kommunalsjef Frode Holst
Løyning Narvesen. Og den be
opplyser at de besluttet å abonstår i en teoretisk del. Den ta
nere på tjenesten sikkerhetsromfor seg hva som kan skje for
met.no for å sikre alle barnehaeksempel når et barn blir
kvalt under lek, forsvinner,
utsettes for en trafikkulykke,
brann eller forgiftning.
– Etter gjennomført teori november 2011
del får man et «sertifikat», og
så skal man repetere
ett av
ndomssalg
emnene hver måned, sier Na
vesen.
Sydskogen barnehage er
En stor undersøkelse som
førstemann ut av de
ble gjennomført i fjor, viste
kommunale
15.000 barnehagebarn skades
17,
barnehagene som har
slik at de må til tannlege- elle
70.000
gjennomført og bestått
til
legebehandling.
et nytt sikkerhetskurs.
– Vi har heldigvis ikke hatt
noen alvorlige skader. Men
■ Per Eivind Knudsen
Gnr 17,
noe skjer alltid med barn i le
per.eivind.knudsen@rha.no
så det er om å gjøre å foreby
er
ge og være godt forberedt på
Aaby- - Det handler om å se eventuelle
alle eventualiteter, sier Tone
farer, og vite hva man skal gjøre
for å forebygge, men også gjøre
Løyning Narvesen.

I gjennomsnitt skades 60 norske barn i
løpet av en barnehagehverdag. Det tallet
vil Drammen kommune få ned.
■ DRAMMEN: Hvorfor er ikke
lovkravene til sikkerhetsopplæringen i barnehager konkret definert? Hvorfor får ansatte på oljerigger i gjennomsnitt 50 timer sikkerhetsopplæring, mens de som
passer på barna våre i barnehagen
får null?
Det var spørsmålene Knut Emil
Kolstø og kollegaene stilte både
seg selv og utdanningsdirektør
Tore Isaksen i Drammen kommune.
MANGELFULL OPPLÆRING
«Den store barnehageundersøkelsen 2010» viste at 15.000 barn
skadet seg slik at de hadde behov
for lege- eller tannlegehjelp når de
oppholdt seg i barnehagen i fjor.
– Vi hadde selv barn, og mistenkte at sikkerhetsopplæringen i
barnehagene kanskje var litt mangelfull, men disse funnene var
skremmende, sier Knut Emil Kolstø, en av hjernene bak konseptet
Sikkerhetsrommet.
Med god hjelp av ansatte i
Drammen kommune har de nå ut-

Tid/km
service

Gjelder personbiler
2002 modell og eldre.
(4-syl. motorer)

Bekymret for sykefraværet
VESTBY Sykefraværet i hjemtanke på at samhandlingsrefor
metjenesten er foruroligende
men er rett rundt hjørnet, er
høyt, mener flere kommunesty- dette bekymringsfullt, sier SVs
rerepresentanter. Tertialrappor- kommunestyrerepresentant
ten viser at det totale fraværet
Even Fyhri. Han vil ha forslag fra
ligger på over 12 prosent, hvilket rådmannen på hva som kan gjø

nyheter
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bnr 31)
Mimmi

er

hvis uhellet er ute, sier Knut Emil
Kolstø i Sikkerhetsrommet.
Bente Ingjerd Nilsen fra Røyken
kommune og Mai-Britt Skjelltorp
Hansen, avdelingsleder ved Sydskogen Barnehage, mottok før
helgen det synlige beviset på be-

Barn må få noen
skrubbsår.
Mai-Britt Skjelltorp Hansen

94) er
Iversen
Øivind
overkildssen og

Gnr 40,
76)

stått kurs fra Kolstø. De priser tiltaket, som er blitt gjennomført av
samtlige ansatte ved barnehagen,
og mener det burde være obligatorisk for alle barnehager.
Røyken har bestemt at alle kommunale barnehager skal ta
kurset, som for hver ansatte tar
halvannen time før det blir “eksamen”.
- Røyken kommune er en foregangskommune på dette feltet.
Det er mange store kommuner
som ofte er først ute, men Røyken
har sett at det er viktige småting
å ta tak i, som betyr mye, sier
Kolstø.

Skal slå seg
Rikke
solgt
og
ugelsjøen

Kort fortalt handler kurset om å
foreta en risikovurdering av inneog utearealene på barnehagen og
se hva som kan være farlig for
smårollingene. En kaffekopp med

SIKKERHETSSERTIFIKAT: Bente Ingjerd Nilsen (t.v.) og Mai-Britt Skjelltorp Hansen ved Sydskogen barnehage fikk
før helgen det synlige beviset på at de har gjennomført og bestått sikkerhetskurset “Sikkerhetsromet” av Knut Emil
Kolstø.
nytraktet varm kaffe, kan føre til
store skader på et barn. Bokhyllen som står inntil veggen kan
være litt vaklevoren. Alle de små
tingene oss voksne ikke tenker
over kan være farlige.
- Men det skal ikke være sånn
at ungene ikke skal kunne slå
seg. De har godt av et skrubbsår,
men det handler om forskjellen
på skrubbsår og alvorlige skader.
Der
kommer
både
risikovurderingen inn, men også
håndteringen hvis det skulle skje
noe, sier Nilsen og Skjelltorp
Hansen.
De to mener det er viktig å ikke
begrense barns muligheter til utfoldelse, og at uvitenhet og
usikkerhet om sikkerheten på
barnehagen kan føre til at ansatte blir overforsiktige.
- Det skal selvfølgelig være
trygt, men barna må få utfolde
seg, sier Bente Ingjerd Nilsen.

Brukes ofte

Kurset, som er nettbasert, vil
være tigjengelig også etter eksamen for nye ansatte og for oppfriskninger når det skulle være
nødvendig.
- Det er ment å skulle brukes
flere ganger, og vi skal kunne se
helheten i barnehagen når det
gjelder sikkerheten. Både for vår
egen del, slik at vi er trygge på vår
arbeidsplass, men også for foreldrene er det en stor trygghet,
sier Skjelltorp Hansen.

Alle skal sertifiseres
De andre barnehagene skal etter
planen ha gjort unna kurset før
jul, eller tidlig på nyåret. Deretter
er det ønskelig at det brukes aktivt i hverdagen med jevne mellomrom for å opprettholde
fokuset på sikkerhet.
- Det er en stor forskjell på
gode planer som ligger i
skrivebordet og de som blir aktivt
brukt. Her er det mye god pe-

dagogikk, og sikkerhet for de ansatte og barna i barnehagen, sier
Nilsen.
- Det er den enkeltes ansvar å
sette seg inn i planen og sikkerhetsrisikoene på arbeidsplassen,
se hvordan ulykker kan forebygges, men også hvordan de
skal håndteres hvis de først skjer.
Det betyr mye når det blir snakk
om å la et uhell bli et skrubbsår,
og ikke en alvorlig skade, sier
Knut Emil Kolstø.

Fredag 30. september 2011
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Fakta
Sikkerhetsrommet:
■
■
■
■
■

Nettbasert sikkerhetskurs
Rettet mot barnehager
Risikovurdering/håndtering
på arbeidsplassen
Opplæring gitt til 24 000
ansatte i 2010
Hele Røyken påmeldt

NYTTIG: Selv med lang erfaring synes Kari Rusten Andersen i Bikkjestykket barnehage at nettkurset «Sikkerhetskortet» ga henne noen nyttige påminnelser.
FOTO: RUNE FOLKEDAL

viklet nettkurset «Sikkerhetskortet» for barnehageansatte.

SIKKERHETSKORT
– I mange barnehager har sikkerhetsopplæringen bestått av å lese

Longlife
service

kr. 3995,-

EU
kontroll

inkl. Mobilitetsgaranti

kr. 395,-

Gjelder personbiler
2007 modell og eldre.
(4-syl. motorer)

Hos et autorisert Volkswagen merkeverksted får du:
Trygghet
Benytter du et autorisert Volkswagen merkeverksted blir arbeidet utført av mekanikere som har
spesialisert seg på reparasjoner av Volkswagen og vi tar vare på bilens verkstedhistorikk.
Mobilitetsgaranti - du er trygg til neste service
Utfører du fabrikkens anbefalte serviceprogram for din Volkswagen, gir vi deg 24 timers
mobilitetsgaranti med gyldighet frem til neste anbefalte tidspunkt for service
Konkurransedyktige priser
Vi utfører arbeid til konkurransedyktige priser og bruker kun
Volkswagen Originaldeler med 3 år/100.000 km garanti
Åpningstider verksted:
Man-tors 7-23, fre 7-16.30, lør stengt.

av driftstilskudd fra Nav, er basert på et forhåndsgodkjent an
tall tiltaksplasser. Regjeringen
forslår å betale i etterkant, og
styret mener at dette kan bety
at den økonomiske forutsigbar
heten raseres. Den vernede be
driften har i dag 28 plasser og
ligger på Deli skog.

Gnr 38,

Slå til nå! Bestill servicen hos oss!

kr. 3395,-

ningen. Kurset tar vi foran pc-en
hjemme. Det ender opp med en
test der alle spørsmål må besvares riktig før vi får sikkerhetskortet, sier hun.
Begge er opptatt av det forebyggende aspektet ved kurset.
– I løpet av barnehageåret
står sikkerhetsarbeid på planen
på personalmøtene. Det handler
både om rutiner ved brann, førstehjelp og krisehåndtering, sier
Stavenes.
– Har dere fått noen ahaopplevelser med kurset?
– Ikke direkte. Det handler
heller om at vi får et ekstra fokus
på sikkerhet, sier Stavenes.

Slår et slag for skolemat

Frykter for vernet arbeidsplass
VESTBY Den kommunale bedriften Næringstjenester AS frykter
at regjeringens varslede omlegging av betalingspraksisen, skal
ramme den vernede arbeidsplassen hardt. Styret ber kommunen om å prøve å påvirke departementet slik at forslaget til
statsbudsjettet for 2012 trekkes.
Dagens system for utbetaling

geansatte lik opplæring, og for å
dokumentere at kommunen har
et system på området.
– Fokus på sikkerhet og forebygging av uønskede hendelser i barnehagene er ikke noe
nytt. Men kurset bidrar til at vi
alle har et fellesgrunnlag for videre arbeid med å forebygge og
opptre riktig hvis uhellet skulle
være ute, sier styrer Anne-Berit
Stavenes.
Verneombud Gry Elisabeth
Gudbrandsen peker på at det
kan være krevende å få formidlet samme informasjon til alle ansatte, vikarer og praksiselever.
– Det får vi med denne løs-

Tok lappen på sikkerhet

BARNEHAGE: BARNEHAGEANSATTE I DRAMMEN KURSES FOR Å UNNGÅ AT BARNA UTSETTES FOR FARER

Sikrer barna på timen

Siv EllEfSrud
se@hadeland.net L 977 37 026

Volkswagen Service

Åssiden

Ing. Rybergsgt. 100. Tlf 32 21 83 32

igjennom en HMS-perm uten at
de ansattes kunnskap om hvordan de best kan sikre barna i
hverdagen er blitt etterprøvet,
sier Kolstø.
«Sikkerhetskortet» tar for seg
temaene brann, trafikk, forsvinning og forgiftning, og tar om lag
en time å gjennomføre.

dersen. For Andersen som har
jobbet mange år i barnehage, inneholdt kurset ingen store bomber, men noen nyttige påminnelser var det likevel.
– Nå har jeg for eksempel lagt
inn nummeret til Giftinformasjonen i kontaktlista på telefonen
min, sier hun.

TENTE UMIDDELBART
Utdanningsdirektør Tore Isaksen
tente umiddelbart på ideen til Sikkerhetsrommet og har sammen
med flere av sine ansatte bidratt til
å utvikle nettkurset. Nå er Drammen blant de første kommunene i
landet som har pålagt alle sine ansatte å ta «Sikkerhetskortet».
–Vi har kjøpt lisens til alle ansatte i de kommunale og private barnehagene, og mange er allerede
ferdige med å kjøre opplegget. Tilbakemeldingene har vært udelt
positive, sier Isaksen.

TEKST: MARI-ANNE MØRK
redaksjonen@dt.no

INGEN BOMBER
De ansatte i Bikkjestykket barnehage var blant de første som tok
«Sikkerhetskortet» i Drammen
– Sikkerhet har alltid vært et viktig fokus i barnehagen, men dette
kurset er raskt og effektivt og bidrar til å sikre felles rutiner, sier
pedagogisk leder, Kari Rusten An-

FAKTA
Barnehageundersøkelsen
■ 15 000 barn ble skadet i norske
barnehager i 2010. Det tilsvarer 60
barn hver barnehagedag.
■ Hver fjerde barnehagestyrer regner det som 90 prosent sannsynlig
at barn vil bli skadet i deres barnehage neste år.
■ 23 600 ansatte, faste og vikarer
har ikke fått individuell sikkerhetsopplæring.
■ Fire av ti vikarer har ikke hatt innføring i barnehagens sikkerhetsprosedyrer.
KILDE: KOMPETANSETORGET

DIPLOM: Nå har de ansatte ved Avigo barnehage og Borketun barnehage fått sikkerhetskort. Onsdag fikk styrer Cecilie Vardvik og styrer Turid Westermoen diplom og blomster av Simen Hoff Hansen og Knut Emil Kolstø fra Sikkerhetsrommet som har utviklet opplæringsprogrammet.

Bevisste på sikkerhet
Samtlige ansatte i Avigo barnehage og Borketun barnehage i Lillesand har nå
gjennomgått et nytt,
nettbasert kurs for å
innprente de viktigste
sikkerhetstemaene i
en barnehagehverdag.
Onsdag kunne de motta blomster og diplom.
KARL OTTO TØNNESSEN
karl.otto@lp.no

● Kurset er ganske nyutviklet
og tar sikte på å øke bevisstheten for å forebygge farlige situasjoner som kan oppstå i det
daglige arbeidet med barna.

Sikkerhetsrommet som konsept er nettbasert og lagt slik
opp at alle som gjennomfører
det, må sikre seg at et svar er
riktig før den ansatte kan gå videre til neste spørsmål.
– Det tar vanligvis rundt
halvannen time å arbeide seg
gjennom hele kurset. Denne
metoden fører til at de ansatte
får et godt arbeidsredskap til å
se farlige situasjoner før de
oppstår. Dessuten får de et eierforhold til sikkerhetsarbeidet i
barnehagen, sier styrer Turid
Westermoen ved Borketun barnehage. Både hun og styrer Cecilie Vardvik ved Avigo barnehage har rundt 22 - 23 ansatte
som nå er kurset og har bestått.
– Kurset er også veldig pedagogisk lagt opp, og kan derfor

gjennomføres av ansatte med
forskjellige grader av lese- og
skrivevansker. Det gir dessuten en veldig god mestringsfølelse, sier Cecilie Vardvik. Kurset er innom sikkerhetsopplæring for en rekke faresituasjoner som forsvinning, brann,
forgifting, trafikk, førstehjelp,
varsling, skadebehandling, risikoobservasjon og læring,
samt håndtering av hendelser.
– Kurset skal ikke erstatte
brannvernopplæring eller førstehjelpskursene
vi
har
internt i den enkelte barnehagen, men være et tillegg til dette, sier Turid Westermoen. Og
legger til at hun som styrer må
ha kontroll på alle lovpålagte
regler og forskrifter, som det
ikke er nødvendig at den enkelte ansatte kjenner til bunns.

Det er ofte enkle ting som
skal til for å forebygge uønskede hendelser. Som for eksempel
å innskrenke utearealene på
dager hvor det er få ansatte til
stede. Å alltid tenke på hva barna kan få tak som kan være farlig. Vannkokere, tente stearinlys eller kaffekopper. Det legges vekt på forskjellen på det
som er vondt og det som er farlig. Det er viktig å ikke skape et
hysteri som reduserer barnas
aktivitetsutfoldelse. Det er
fortsatt lov til å snuble og falle
og få et skrubbsår eller to.
– Jeg kaller det gjerne «etterpåklokskap på forhånd». I fjor
måtte så mange som 15.000 barnehagebarn oppsøke lege eller
tannlege fordi de skadet seg i
barnehagen. Når alle ansatte
er bevisstgjort gjennom kurset
vårt, tror vi dette tallet kan reduseres betraktelig, sier daglig
leder i Sikkerhetsrommet,
Knut Emil Kolstø. Etter at den
første barnehagen gjennomførte kurset i januar, er det nå
3100 brukere over hele landet.
Også her i distriktet kommer
flere etter.

Se prisen!
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n KRØDSHERAD Alle
barnehageansatte i
Krødsherad har
avlagt det såkalte
sikkerhetskortet.
– Dette gir trygghet
for barna, foreldrene
og oss, sier barnehagestyrer Kari
Kjensmo.

teller hun.
– Dette er en opplæring som
handler om vår hverdag, derfor
har den også blitt svært godt
mottatt av de ansatte. Nye vikarer må tas sikkerhetskortet før
de får jobbe i barnehagen vår.
Det gir en ekstra trygghet. Vi
har fått en mye høyere bevissthet på alt som har med sikkerhet å gjøre etter at vi begynte
med dette opplegget, sier Nicolaisen.
Den store barnehageundersøkelsen viste at omkring 60 barn
skades daglig i norske barnehager. Undersøkelsen viste også
at det er vesentlig lavere faktisk sikkerhetsopplæring i barnehagene enn i andre risikoeksponerte bransjer.
Sikkerhetsrommet ble lansert
i januar 2011, og benyttes allerede av rundt 1.300 barnehageansatte i blant annet Kongsberg,
Hole og Drammen kommune.
– Målet med Sikkerhetsrommet er å øke sikkerheten i barnehagene og dermed redusere
antall skader og hendelser som
kan føre til skader. Vi har på
eget initiativ, og senere i samarbeid med utvalgte barnehager
og kommuner, Brannvesenet og
Røde Kors, utviklet et opplæringssystem som fokuserer på
praktisk HMS-arbeid i hverdagen, forklarer Kolstø.

wwwypotnno

- Tar sikkerhet på alvor

Skavanger barnehage
er den første i
Kongsberg med
sikkerhetssertifisering.
| IRENE MJØSENG
redaksjonen@laagendalsposten.no

si at det skjer 60 skader per barnehagedag, eller 2,8 skader per
barnehage per år.
– Vi har, bank i bordet, ikke
hatt noen alvorlige ulykker hos
oss, sier Inger Wittrup.

I fjor måtte 15.000 barnehagebarn på landsbasis til lege- eller
tannbehandling eller kontroll etter ulykker i barnehagene. Det vil

    "#

60 barn skades daglig
i norske barnehager

De er også blant de femten første barnehagene i Norge som en
slik sertifisering.
– Vi er med på å sette en ny
standard for sikkerhetsopplæringen i barnehage-Norge. I disse dager mottar de ansatte i de
aktuelle barnehagene sikkerhetskort fra Sikkerhetsrommet.
Sikkerhetskortet dokumenterer
grunnleggende sikkerhetskompetanse for alt som skjer i en
barnehage, forteller Knut Emil
Kolstø, leder for Sikkerhetsrommet.

Alle ansatte i de kommunale barnehagene skal gjennomfføre sikkerhetskurs
– Vi synes dette er en
viktig satsing, og håper
at de private barnehagene kommer etter,
sier barnehagesjef
Inger Wittrup.

LA AGENDALSPOSTEN
FREDAG 4. MARS 2011

enker sikkerhet hel
hele tiden
Tenker

Kari Kjensmo, styrer i Noresund barnehage, er veldig fornøyd med at kommunen nå tilbyr en systematisk sikkerhetsopplæring til ansatte.
Her sammen med oppvekstleder Geir Waaler (t.v.) og representant fra firmaet Sikkerhetsrommet Knut Emil Kolstø.

tøy som dette å jobbe med,
sier Kjensmo.
– Sertifiseringen fungerer
sånn at vi nå må holde kunnskapen ved like, og hver enkelt
må nå systematisk gå gjennom
en oppfriskningsøkt to ganger
per år, forklarer styreren, som
også kan fortelle om fornøyde
foreldre som viser interesse for

å få tilgang på det samme opplegget.
Tall fra Den store barnehageundersøkelsen 2010 avdekker at 60 barn årlig skades i
norske barnehager, og hver
barnehage sender i snitt 2,8
barn til lege eller tannlege.
– Vi vet alle at regelmessig
HMS-arbeid fort blir sånt som

ligger på vent, så vi var på
utkikk etter en løsning da
nyordningen med dette sikkerhetskortet dukket opp, sier
leder for oppvekstsektoren
Geir Waaler, som kjøpte lisenser til både de to kommunale
og den private barnehagen
som finnes i kommunen.
– Systemet er unikt bl.a på

den måten at godkjenninger
og oppfølging foregår elektronisk, og dermed ikke kan
havne i bakevja, forklarer Knut
Emil Kolstø fra firmaet
Sikkerhetsrommet, som selv
startet dette arbeidet etter
flere år som barnehagestyrer.

hst@bygdeposten.no

FORORD: Tusenvis følger Drammens eksempel

Nesten hvert åttende barnehageminutt sendes ett barn til lege eller tannlege for
medisinsk sjekk basert på hendelser i barnehagen. Oftest går det bra. Tenner kan
som regel repareres. Brudd kan gipses. Sårskader ender som regel med noen få
sting. Av og til, heldigvis sjelden, går det katastrofalt dårlig. Fortvilte foreldre sitter
igjen med så mange ubesvarte spørsmål. Kunne ulykken vært unngått? Hadde
personalet oversikt i situasjonen? Hadde de ansatte kompetanse til å håndtere det
uønskede?

Våre antakelser om at sikkerhetsopplæringen foregår tilfeldig i norske barnehager,
ble bekreftet i møter med til sammen 60 barnehagestyrere fra kommunale og
private barnehager. Drammen kommune delte også vår bekymring. På bakgrunn
av dette har Drammen kommune og Kompetansetorget løftet i fellesskap. I
samarbeid har vi utviklet Sikkerhetsrommet - grunnleggende sikkerhetsopplæring for
barnehageansatte.
Etter at Drammen satte standarden for sikkerhetsopplæring ved å stille krav til

Barnehagene er først og fremst kjent for høy kvalitet. Hvert år sendes titusener av
barnehagebarn videre til skoleverket med velutviklede ferdigheter; motorikk, innsikt,
kunnskap og empati. Gitt forutsetninger og rammebetingelser barnehagene tildeles,
er det antakelig grunn til å fastslå at barnehagene stort sett overleverer på de
forventningene vi som foresatte realistisk sett kan ha.
Samtidig etterlater barnehagehverdagen noen tankekors. Få sektorer, om noen, er
barnehagebarn til lege eller tannlege. Mon tro om det har en sammenheng med
at kravene til konkret sikkerhetsopplæring i barnehagen ikke er lovregulert. Eller
at det ikke har vært ført nasjonale oversikter over antall skader og nestenulykker i
barnehagene. Eller at barnehageeierne investerer promiller i sikkerhetsopplæring
sammenlignet med typiske bedrifter innenfor for eksempel bygg og anlegg og
industri.

tresifret antall barnehager i et 60-talls kommuner fulgt Drammens eksempel. I disse
barnehagene består ikke lenger sikkerhetsopplæringen bare av en HMS-perm til
selvstudier, men av aktiv læring, sikkerhetstest og regelmessig faglig påfyll.
Denne rapporten, Den store barnehageundersøkelsen 2012, er en takk til alle
barnehageinteressenter som i likhet med oss har ett felles mål: Å redusere antall
skader på norske barnehagebarn. Vi håper sikkerhetsrapporten settes på agendaen
i landets kommuner, i private barnehageforetak og i de enkelte barnehagene.
Kontinuerlig fokus på sikkerhet er den viktigste komponenten i arbeidet med å
redusere skader og redde liv. Dernest følger sikkerhetsopplæring.
A. Christian Karlsson
Daglig leder i Kompetansetorget

Kompetansetorgets interesser i barnehagesektoren er delvis idealistisk motivert.
Vår kjernekompetanse er HMS og skadereduksjon i bygg og anlegg samt
industri. Privat er vi konsumenter av barnehagetjenester. Det var erfaringer som
sikkerhetsprosedyrene i norske barnehager.
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Den store barnehageundersøkelsen 2012
Den store barnehageundersøkelsen 2012 (DSB 2012) ble gjennomført som elektronisk spørreundersøkelse i
november/desember 2011.
Undersøkelsen er foretatt av HMS-spesialisten Lean Communications for Kompetansetorget AS i samarbeid
med Drammen kommune.
5 210 av det totale antall barnehager i Norge (6 572) ble invitert til å delta i DSB 2012. Invitasjonene ble sendt ut
til et tilfeldig utvalg barnehager basert på en leveranse med e-postadresser fra PEDLEX.
1 411 (27 prosent) av de 5 210 inviterte barnehagelederne deltok i undersøkelsen. Dette tilsier at 21,5 prosent
av det totale antall barnehager i Norge (6 572) er representert i årets undersøkelse. Responsgraden i Den store
barnehageundersøkelsen er økende. I tilsvarende undersøkelse for 2011 deltok 1 008 av 4 475 barnehageledere
(22,5 prosent).
95 prosent av respondentene i DSB 2012 er barnehagestyrere. De øvrige respondentene er pedagogiske ledere.
52 prosent (733) av deltakerne representerer private barnehager og de resterende 48 prosent (678) representerer
kommunale. Dette utgjør en forsiktig overrepresentasjon av kommunale barnehager sammenlignet med den
totale fordelingen mellom private og kommunale barnehager på landsbasis (henholdsvis 53,5 prosent og 46,5
prosent).
5,5 prosent av deltakerne i DSB 2012 har innført grunnleggende sikkerhetsopplæring (Sikkerhetskort) i sin
barnehage. Dette tallet gjenspeiler den markedsandelen Sikkerhetsrommet opparbeidet i sitt første driftsår.
Drammen kommune har satt en standard for grunnleggende sikkerhetsopplæring av barnehageansatte for
både kommunale og private barnehager. Drammen er på bakgrunn av dette unike sikkerhetsfokuset trukket
frem eksplisitt som benchmark (referanse) i statistikkgrunnlaget.
All statistikk i DSB 2012 er basert på respondentenes egne vurderinger av hvert enkelt spørsmål. Presisjonen i
de enkelte svar er ikke underlagt nærmere faktuell kvalitetssikring.
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● SIDE 6 og 7

AKTIV:

Sommeren før ulykken. Daniel er en aktiv gutt, som sykler
Foto: PRIVAT
rundt i gaten hele dagen.

Pappa Magnus Lutman

STOREBROR: Fire dager etter ulykken, våker storebror Sebastian
Foto: PRIVAT
(9) ved Daniels seng.

PÅ HJEMMEBANE:

Mamma Karina vil ha Daniel
boende hjemme hos seg.
Foreldrene legger nå planer
for å bygge ut huset. Daniels utstyr krever sin plass.

● Daniel fikk en hoppestrikk rundt halsen i lekeapparat
Av SYNNØVE ÅSEBØ og
ØYVIND NORDAHL NÆSS (foto)

● SIDE 10 og 11
052960 808472

ANNONSE

7

Det var fremdeles morgen da
pappa Magnus sa «ha det» til
lysluggen Daniel. Lite visste
han da, at om få timer ville livet bli forandret for alltid. Han
visste ikke at barna i barnehagen skulle finne en hoppestrikk
og ta den med ut til de store
lekeapparatene.
Magnus visste ikke at kort
tid etter at han vinket farvel til
sønnen Daniel, ville treåringen
henge livløs i lekestativet med
hoppestrikken rundt halsen. At
telefonen ville komme: «Daniel

NYHET!

Last ned NAF-appen for
iPhone og iPad gratis i App store
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har vært i en ulykke. Dere må
kjøre til sykehuset. Nå!»
Daniel er ett av minst seks
barn som har skadet seg alvorlig eller omkommet i barnehagen siden 2010. Tallet kan
være høyere. Men det er i Norge ikke fastsatt krav til rapportering av ulykker i barnehagen.
– Hadde jeg visst at de fikk
leke med hoppestrikk uten tilsyn, så hadde ikke Daniel fått
reise til barnehagen mer, sier
pappa Magnus Lutman til VG.

Ikke sett av voksne

Han husker dagen mest som i
en grå tåke. Det var den 4. oktober 2010.
– Vi leverte en frisk treåring i
barnehagen. Tilbake fikk vi en
gutt som er hundre prosent invalid, sier han.
Ingen vet hvor lenge han
hang der. Det var ingen voksne

som så at Daniel ble kvalt av
hoppestrikken. To smålekekamerater fikk løsnet strikken,
mens den tredje varslet de
voksne.
– Det var høstferie, få barn og
mindre personell på jobb. Men
dette skal ikke skje i en barnehage, sier mamma Karina.
– Vi er ikke sinte eller bitre
på noen. Vi kan ikke være det.
Men det er klart at vi ikke aksepterer det som skjedde med
Daniel i barnehagen.
Politiet etterforsket ulykken,
og har nå henlagt saken.
– Bevisene taler med styrke
for at det ikke har skjedd noe
straffbart, sier politiinspektør
Ingar Bøen ved Sunnmøre politidistrikt til VG.
Daniel har fylt fire år nå.
Hjerneskaden er katastrofalt
stor. Strikken som strammet
rundt halsen gjorde at hjernen
til Daniel ikke fikk nok surstoff.
Han overlevde, men trenger til-

syn, stell og trening hele døgnet. Han har ikke språk, kan
ikke gå, stå eller sitte oppreist
selv. Den lille guttekroppen får
næring gjennom en sonde i magen.
– Det som skjedde med Daniel, er det aller verste. Det vår
familie er utsatt for, det er
umenneskelig.
Karina har skrevet om Daniels kamp på bloggen sin. Da
2010 gikk over til 2011 skrev
hun:
De siste tre månedene av år
2010 har vært brutale. Nesten
ikke levelige. Men du kjempet
og vant over døden, koma, abstinenser, og du har kjempet deg
gjennom krefter vi ikke ante
kunne finnes i en sånn liten
kropp, kjempet deg gjennom infeksjoner, våkedøgn, operasjon,
undersøkelser, blodprøver, trening, smerter og forvirring. Vet
du hvor du er, eller hvem du er?
– Vi visste at han hadde en

stor hjerneskade, det så ikke
bra ut på bildene som ble tatt.
Men vi visste ikke hvor ille det
var. Eller hvor bra det kunne
bli.
Hun holder med sterke armer rundt gutten sin. Daniel
spenner seg i kroppen. Han er
plaget med spasmer og er stiv.
Men blikket følger mamma, og
han skratter høyt når hun løfter opp trøyen hans og truer
med å blåse og kile han på magen.

2 uker i respirator

Karian og Magnus har ikke
vært tilbake der ulykken skjedde, det orker de ikke. Det skulle
ta syv måneder fra de leverte
Daniel i barnehagen, til han
kom hjem igjen til huset på
Blindheim. Hjem til mamma
Karina, pappa Magnus og storebror Sebastian (9).
Lillebror ble tatt av respira-

tor først to uker etter ulykken,
og har gått gjennom en intensiv rehabilitering på sykehuset i Ålesund. Men han vil aldri bli den samme Daniel.
– Ingen vet hvor store fremskritt han kan gjøre fra nå av og
frem i tid, forklarer mamma.
Foreldrene har fremdeles
ikke jobbet siden ulykken. De
vil ha Daniel hjemme, og må
bygge om huset. Halve stuen er
gjort om til treningsområde.
På gulvet ligger matter og i
hjørnet står en Inno Walk, gåmaskinen som Daniel må bruke hver dag for å holde kroppen
i gang.
– Forhåpentligvis vil gåtreningen skape nye baner i hjernen til Daniel. Vi ser at han forsøker å flytte beina, kanskje å
gå, men han har ikke styrke
eller balanse til å klare det selv,
forklarer Karina.

Foto: ØYVIND NORDAHL NÆSS

Dørsalg
kr. 20,00

Foto: JØRGEN BRAASTAD

Foto: SCANPIX

● SIDE 8, 9 og 10

E-post: synnove.asebo@vg.no

BURSDAGSBARN: Fireårsdagen til Daniel feiret ved barneavdelingen ved Ålesund sykehus. Et halvt år etter ulykken er han fremdeles
Foto: PRIVAT
innlagt.

Barnehagen har evaluert, men ikke endret sine
rutiner etter ulykken der Daniel ble skadet.

HANG FAST: Det var under lek i dette lekestativet ved Vegsund
barnehage i Ålesund at Daniel ble hengende fast med et hoppestrikk
Foto: RAYMOND LEINE
rundt halsen.

– Vi har vært nøye på rutinene, og
er fremdeles nøye på rutinene,
men dessverre så skjedde dette.
– Det er utrolig beklagelig og forferdelig at det kunne skje, sier daglig leder ved Vegsund barnehage,
Nils Petter Solberg til VG.
Han forteller at både ansatte,
barn og foreldre som er tilknyttet
barnehagen har hatt en tung tid
siden ulykken.
Solberg mener barnehagen var
godt bemannet den dagen Daniel
ble sittende fast i lekeapparatet
med et hoppetau rundt halsen.
– Dette var i høstferien. Det var
svært redusert med antall barn, og

vi var tre ansatte på jobb, så det
var god bemanning, sier han.
Barnehagen har ikke gjort endringer i sine rutiner, men har fjernet lekeapparatet fra barnehagen.
– Vi hadde en dårlig følelse
rundt dette lekeapparatet i ettertid,
og valgte å fjerne det i respekt for
barna, de som jobber her, og ikke
minst familien til Daniel.
–Vi har gått igjennom forferdelige prosesser, men mest av alt tenker vi på gutten og familien, det er
de dette er verst for.
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60 BARN
TIL LEGE
DAGLIG

KRITISK: – Interne rutiner er ikke godt nok, sier
Magnus Lutmann. Sønnen
Daniel ble invalid etter en
kvelningsulykke i barnehagen i fjor. Her sammen
med mor Karina og storebror Sebastian (9)
Foto: ØYVIND NORDAHL NÆSS

Daniels tøffe kamp
www.vg.no

Foto: ALF HARALD MARTINSEN
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● SIDE 6 og 7

■ Den store barnehageundersøkelsen 2010 ble utført av Kompetansetorget, i samarbeid med
Lean Communications og Drammen kommune i november og
desember i fjor.
■ Svarene er jevnt fordelt på private og kommunale barnehager,
og alle fylker i Norge er representert. Undersøkelsen ble sendt ut til
5054 barnehagestyrere, hvorav
1008 svarte.
■ Sikkerhetsrommet er et læringsprogram for barnehageansatte. Det er utviklet i et samarbeid mellom Kompetansetorget
AS, Drammen kommune, HMSeksperter, Norges Røde Kors,
Brannvesenet og et utvalg styrere.

Forskere ved universi- ter moderat til intens
tetet i Oregon har sett fysisk aktivitet i uka,
på sammenhenger gir 65 prosent bedre
mellom søvnkvalitet søvn, enn dem som
har lite til ingen aktiviog fysisk aktivitet.
Etter å ha testet tet, skriver Science
2600 personer viste Daily.
det seg at 150 minut-

TAR VANNVEIEN: Veien er

blitt vannveien for titusenvis av
innbyggere i Thailands hovedstad Bangkok etter de
enorme oversvømmelsene.
Denne eldre mannen bruker en
luftmadrass til å komme seg
rundt i Nonthaburi, rett utenfor
Bangkok.
Foto: REUTERS

Lucy E. King ved Oxford-universitetet funnet løsningen:
Elefantene er livredde bier.
Hennes forskning viser at utplassering av bikuber sammenbundet med en wire
rundt jordbruksland gjør susen.

– DÅRLIG
TILSYN

Han etterlyser erfaringsutveksling barnehagene imellom.
– Det finnes i dag ikke noe system for å trekke lærdom av ulykker som skjer, påpeker Eidissen.
Tromsø kommunes tilsyn fant
tre avvik etter ulykken i private
Isbjørnen barnehage: Flere risikoelementer på ute- og innearealet,
manglende rutiner for å forebygge,
avdekke og korrigere farlige mangler og feil, samt manglende pedagogisk bemanning.
Eidissen kritiserer kommunen:
– Vi har nesten ikke hatt kommunalt tilsyn i de 15 årene vi har
drevet seks barnehager i Tromsø.
Det er altfor dårlig. Det har vi sagt
til kommunen og det er de enige i,
sier Eidissen.
Tromsø kommune tar selvkritikk.
– Våre barnehagetilsyn har vært
for dårlige – både i hyppighet og i
måten tilsynene har vært utført. Vi
fikk selv avvik da vi ble kontrollert.
Dette har vi tatt tak i, sier kommunaldirektør Kari Henriksen til Nordlys.

Funnet livløs

Bilder og gjenstander som
minner om datteren pryder
stua i boligen deres i Tromsdalen. Et lite bord og en stol
står like ved TV-en.
– Det var her hun pleide
å sitte og tegne og se på «Fantorangen». Hun elsket å tegne.
Perle. Leke med dukker.
Bake. Og klatre, forteller foreldrene.
Det var fredag 1. april. Siste
dag i barnehagen før Ingrid
skulle reise på utenlandsferie
sammen med familien. Kofferten var ferdigpakket.
Det ble ingen tur.
Ingrid lekte på det som kalles puterommet i Isbjørnen
barnehage. Fra rullegardinen
foran vinduet høyt oppe på
veggen hang det en snor. Under vinduet: To trinn for å rekke opp til vinduet i nødssituasjoner.

FAKTA INGEN OVERSIKT

● Myndighetene har ingen komplett oversikt over hvor mange
barn som har skadet seg eller omkommet i barnehager i Norge.
● Minst 15 000 barn måtte ha
lege- eller tannlegetilsyn etter
barnehageulykker i fjor, viser en
undersøkelse.

Datteren Ingrid (4)
kvalt av rullegardinsnor

!

Barne- og familiepolitisk
talskvinne i Høyre, Linda C.
Hofstad Helleland, er enig
med foreldrene til Ingrid Hansen i at det må gjøres noe for
å bedre barns sikkerhet i barnehagene. – Vi foreslo å doble
Regjeringens innsats til 100
millioner for å sikre kontinuitet
blant de ansatte i barnehagene. I tillegg foreslår vi et uavhengig tilsyn som sørger for at
sikkerheten blir ivaretatt. Det
håper vi regjeringen vil støtte,
sier Helleland.

Sprikende

Hvor lang tid er uklart. Forklaringene spriker.
– Ut fra avhørene kan vi
ikke si noe sikkert om det. Det
finnes ingen klare holdepunkter, og ingen tok tiden, påpeker politiadvokat Morten Hermansen i Troms politidistrikt.
Trolig var én eller to 4-5åringer i det samme rommet.
Ingen voksne så hva som
skjedde.
Det var tre ansatte på avdelingen.
– Det er vurdert at det var
tilstrekkelig bemanning i henhold til de krav som stilles,
sier Hermansen.
Likevel var det ingen som
oppdaget Ingrid før det var
for sent. Foreldrene tar nå til
orde for å skjerpe lovverket
rundt sikkerhet i barnehagene – og bemanningen.

Fører ikke tilsyn

Sikkerheten er overlatt til den
enkelte barnehageeier. Kommunen fører tilsyn, men har
ikke krav til hvor ofte. Det finnes ingen regler som bestemmer antallet ansatte totalt,
bare antallet pedagoger.
– Kompetansen til de ansatte er viktig, men det viktigste

LØRDAG 19. NOVEMBER 2011

17. juli 2011

VIL HA
REGISTRERING

SOLSTRÅLE: Ingrid var en ak1. september 2011
er at det er mange nok som
kan ha tilsyn med barna,
understreker mamma Eva C.
Hansen.
– Lovverket må bli bedre.
Hvis en skole eller barnehage
blir stengt, er det på grunn av
Arbeidsmiljøloven, ikke for
ungenes skyld. Må det virkelig så katastrofale hendelser
til for at noe skal skje? spør
Dag-Kjetil.
Saken ble først henlagt av
statsadvokaten, men etter
klage fra foreldrene er etterforskningen gjenopptatt.
– Vi mener politiet burde

I sommer avslørte VG flere
svakheter i sikkerheten til de
minste.

tiv og glad fireåring, som stortrivdes i barnehagen og var glad i de
Foto: PRIVAT
ansatte.

fått en sakkyndig til å vurdere
hvor lenge Ingrid var uten
surstoff. I tillegg visste politiet at kommunen skulle ha tilsyn ved barnehagen, men ventet ikke på dette, sier Ingrids
foreldre.
De presiserer at de ikke er
ute etter å ramme de ansatte i
barnehagen, men vil ha fakta
på bordet.
– Ingenting kan gi oss Ingrid tilbake uansett. Vi håper
bare at noe slikt ikke skjer
igjen, påpeker paret.
E-post: eirik.berglund@vg.no

Myndighetene ikke har oversikt
over hvor mange barn som skader
seg eller omkommer i barnehagene.
Barnehagene har ikke plikt til
å rapportere alvorlige ulykker.
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen varslet tiltak, og ifølge departementet er disse fulgt opp:
– I departementets oppdragsbrev til Utdanningsdirektoratet for
2012, som er under ferdigstilling, vil
det stå at direktoratet skal utrede
og fremme forslag til et nasjonalt
system for registrering og oppfølging av hendelser og ulykker som
påfører barn skader i alle landets
barnehager, sier departementet i
en uttalelse til VG.

ENORMT SAVN:

– Savnet er størst i situasjoner der
Ingrid skulle vært. Familieselskaper, rundt middagsbordet, i sofaen til kvelds, til
barne-TV. Det er ingen som
maser om godteri i butikken.
Det blir ikke noe onsdagsrenn denne vinteren, sier
Dag-Kjetil Hansen. Sammen
med kona Eva studerer han
minnebordet til Ingrid.

Ulykken etterforskes på nytt
NORDLYS LØRDAG
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Dag-Kjetil Hansen

søndag 17. juli
ulykkene, sier far til Daniel,
Magnus Lutmann til VG.
– Jeg tror mange i dag tenker at lovverket og sikkerheten er god i norske barnehager. Men så lenge det kun
kreves interne rutiner, så er
det ikke godt nok.
Undersøkelsen viser i tillegg
at:
●En fjerdedel av barnehagestyrerne regner det som overveiende sannsynlig at barn
kommer til å bli skadet i deres
barnehager de neste tre årene.
●Et firesifret antall barnehager mangler grunnleggende
sikkerhetsrutiner.
●Flertallet av styrerne er bekymret for medarbeidernes
evne til å håndtere hendelser
som forsvinningssaker, hodeskader, kvelning, brannskader, bruddskader, hjerte- og
lungeredning, forfrysningsskader, allergisjokk og blødninger.

Mørketall

Svarene er jevnt fordelt på
private og kommunale barnehager, og alle fylker i Norge
er representert. Kolstø tror likevel at mørketallene er høye.
I snitt ble 2,8 barn skadet i
hver barnehage i løpet av fjoråret, ifølge undersøkelsen.
– Jeg tror nok at det reelle

tallet kan være større, presiserer Kolstø.
– Dersom barnehagene hadde vært sortert under industrien så hadde de hatt både
arbeidstilsyn og staten på
nakken for lenge siden. Tallet
15 000 gjør ganske sikkert barnehagene
til
den
mest
ulykkeseksponerte sektoren i
norsk arbeidsliv.

Eierne ansvarlige

Kristin Halvorsen er på ferie,
og kunne ikke kommentere
tallene i undersøkelsen i går.
Søndag sa kunnskapsministeren til VG at hun vil pålegge
Utdanningsdirektoratet
å
kartlegge alle barnehageulykker i Norge, samt sette
ned en egen faggruppe som
skal bistå Fylkesmannen i tilsyn etter barnehageulykker.
Ved
Kunnskapsdepartementet presiseres det at det i
de ulike regelverkene fremgår det at det er barnehageeiere som er ansvarlig for å følge opp sikkerheten til barna.
«Som del av det interne systemet ved den enkelte barnehage
skal det være oppfølging internt
i barnehagen ved potensielle farer og ulykker, slik at det settes
inn tiltak i den enkelte barnehage», fikk VG opplyst i en e-post
fra Kunnskapsdepartementet
i går.

FAKTA
■ Flere enn 15.000 barn måtte ha lege- eller tannlegetilsyn etter barnehageulykker i 2010 viser en
undersøkelse utført på oppdrag for Kompetansetorget og Sikkerhetsrommet. 1008 barnehagestyrere svarte på undersøkelsen.

■ Det finnes ingen komplett oversikt over hvor

mange barn som har skadet seg eller omkommet
i barnehagen. I fjor ble det registrert to dødsfall i
norske barnehager.

■ Juridisk ligger ansvaret for barnas sikkerhet hos
barnehageeier mens barnet er i barnehagen. Barnehageloven regulerer utforming av barnehagen.
■ Norske barnehager har ikke rapporteringsplikt
når barn skader seg i barnehagen.

Ekspert: Mørketallene er trolig høye

■ Ifølge Kunnskapsdepartementet stilles det bare
krav til at barnehagen har et internkontrollsystem,
og selv ettergår egne rutiner i barnehagen.
■ Det er barnehagene selv som har ansvar for sikkerhetsopplæringen av ansatte.

■ Nesten annenhver barnehageansatt har mindre
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Onsdag 20. juli 2011
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Tiår etter at Bill
Gates gjorde
PC-en til en
vanlig
husholdningsartikkel i rike land, har
milliardæren bestemt seg for å
gjenoppfinne WCen.
Målet er å kunne gi de 2,6 milliarder menneskene
som per i dag ikke
har tilgang til toalett, et hygienisk
og sikkert alternativ, ifølge The Bill
and Melinda Gates Foundation.

INGEN
KRAV

10 10

enn to timers individuell opplæring i barnehagens
sikkerhetsprosedyrer per år viste ovennevnte
undersøkelse.

Søndag 17. juli 2011

■ Fire av ti vikarer har ikke hatt innføring i barnehagens sikkerhetsprosedyrer.

BARNEHAGEULYKKENE

● Barneombudet: – Ikke akseptabelt
● SV-Kristin lover nasjonal oversikt

Kunnskapsminister
Kristin
Halvorsen
(SV).

22. JUNI ble barnehageulykken i Isbjørnen barnehage henlagt. Nå har statsadvokaten krevd den gjenopptatt. For etterforskningen var utilstrekkelig.
Da politiet henla saken, satt Dag-Kjetil og Eva tilbake med en
rekke ubesvarte spørsmål.
– Vi mener politiet avsluttet etterforskningen for raskt, Det er
mange spørsmål vi ikke har fått svar på. Hvor lenge var barna uten tilsyn? Hva skjedde egentlig? sier Dag-Kjetil og Eva
C. Hansen.

Av HENRIK IHME og SYNNØVE ÅSEBØ

50 timers kurs

I BAKKEN: En demonstrant sparkes etter å ha blitt dyttet i

bakken av en russisk politimann. Demonstrantene i Moskva
støttet aktivisten Taisia Osipova, som er arrestert for narkotikasalg. Tilhengerne mener arrestasjonen bare er politisk motiFoto: AFP
vert.
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SIKKERHETSROMMET

Til sammenligning kreves det
rundt 50 timer med sikkerhetskurs for å jobbe offshore
for Statoil. I bygg og anlegg
krever Peab det samme, og
Veidekke rundt 40 timer. Kantinebedriften ESS krever cirka 20 timer. I tillegg kommer
den fortløpende opplæringen i
HMS-spørsmål (helse, miljø
og sikkerhet) ute på arbeidsplassen.
Ifølge en barnehageundersøkelse fra i fjor har nesten
annenhver barnehageansatt
mindre enn to timers individuell opplæring årlig i sikkerhetsprosedyrene. Totalt had-

Barnehager styrer
sikkerheten selv

Åpner for lovfesting

– Vi må akseptere at barn skader seg fra tid til annen, men
vi må få bukt med de alvorlige ulykkene. Jeg regner med
at barnehageeierne setter
krav overfor sine ansatte om
sikkerhetsopplæring,
men
hvis dette forsømmes, så må
vi vurdere å lovfeste slik opplæring, sier han.
Barneombud Reidar Hjermann er enig.
– Jeg forutsetter at alle før-

skolelærere har god basisopplæring i sikkerhet og førstehjelp fra utdannelsen, men
problemet er den store andelen ufaglærte. Det bør være
tydelige krav til hva de må
kunne av sikkerhetstiltak,
sier Hjermann til VG.
– Burde det være et krav om
sikkerhetsopplæring i barnehagene?
– Dette er en problemstilling vi ikke har sett nøye på
før, men vi vil nå se nærmere
på dette og eventuelt vurdere
hva vi kan gjøre, sier han.
Arild
Stokkan-Grandes
komitékollega Linda C. Hofstad Helleland (H) mener også at en sikkerhetsopplæring
bør ligge i bunn for alle ansatte.
E-post: henrik.ihme@vg.no

gaver på barnehageområdet. Tidligere i år varslet
kunnskapsminister Kristin Halvorsen at hun vil pålegge direktoratet å lage en nasjonal oversikt over
barnehageulykker. Det skal også opprettes en
gruppe med fageksperter på ulykker som kan bistå
fylkesmennene i konkrete tilsyn i kjølvannet av
ulykker.

Statsadvokaten i Troms og Finnmark
har beordret videre etterforskning
av ulykken.

Foto: MAGNAR KIRKNES

Norske myndigheter stiller klare krav til sikkerhetsopplæring i arbeidslivet –
men i barnehagene bestemmer eierne selv.
de 23 600 fast
ansatte og vikarer ikke fått
egen sikkerhetsopplæring.
–
Ulykker
med barna er alle foreldres
skrekk, og 15 000 barn er mye.
Vi må være sikre på at barna
er trygge i barnehagene, sier
Arild Stokkan-Grande (Ap) i
Stortingets familie- og kulturkomité til VG.

■ Til neste år overtar Utdanningsdirektoratet opp-

Kilde: Kunnskapsdepartementet, Sikkerhetsrommet og VG

HAR INGEN
FORKLARING:

i går: Minst 15 000 barn måtte ha lege- eller tannlegetilsyn etter barnehageulykker i fjor.

Minst 15 000 barn måtte ha lege- eller tannlegetilsyn etter
barnehageulykker
i
fjor,
skrev VG i går.
Men mens arbeidslivet i
Norge har strenge krav til sikkerhet, og må følge pålagte
sikkerhetskurs fra norske
myndigheter, finnes ingen slike krav for barnehagene.
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SKREMMER ELEFANTER MED BIER

Elefanter som ødelegger avlinger har vært et stort problem i Kenya. Til nå har de
storvokste dyrene vært vanskelige å holde unna gårdsbruk med gjerder og andre fysiske stengsler. Nå har imidlertid den britiske biologen

– Det var ingen som vurderte snoren til å være en fare,
heller ikke da en gutt kom
borti en lik snor i en annen
av våre barnehager før denne ulykken. I etterkant kan
man kanskje si at man burde gjort det og at det høres
rart ut, sier barnehageeier
Benn Eidissen.

Der
pleide
Ingrid og de
andre ungene å
klatre opp for å
hoppe ned på
putene. Denne
dagen gikk det
galt. Ingrid ble
hengende med
snoren rundt
halsen. Da hun
ble funnet av de ansatte var
det gått så lang tid at hjertet
hadde sluttet å slå.

mange
spørsmål vi ikke
har fått svar på.
Hvor lenge var
barna uten tilsyn?
Hva skjedde
egentlig?

Av SYNNØVE ÅSEBØ

FAKTA UNDERSØKELSEN

Etter fem uker på sykehuset
måtte den tapre jenta gi tapt.
Skadene hun fikk da hun ble
hengende i snoren til en rullegardin i barnehagen ble til
slutt for store for den lille,
men robuste kroppen.
– Vi håper at ingen flere
skal måtte oppleve det samme som oss. Når man leverer
ungene sine i barnehagen skal
man føle at de er trygge, sier
foreldrene Dag-Kjetil (41) og
Eva C. Hansen (40) til VG.

Det er

Det viser tall i en undersøkelse gjort av Lean
Communications på oppdrag for Kompetansetorget og Sikkerhetsrommet
i 2010.

– Ikke godt nok

BEDRE SØVN MED TRENING

Vi håper at
ingen flere
skal måtte oppleve
det samme som oss
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Minst 15 000 barn måtte ha lege- eller tannlegetilsyn
etter barnehageulykker i fjor.

VG skrev søndag om Daniel
(4) som ble hundre prosent invalid etter en kvelningsulykke i barnehagen.
Det finnes i dag ingen komplett oversikt over hvor mange barn som har skadet seg
eller omkommet i norske barnehager.
– Noen vanlige skader må
man akseptere, det hører livet
til, og er helt normalt. Det
man må begrense er de virkelige farlige ulykkene, og for å
kunne gjøre det, må man ha
en skikkelig oversikt over

Foto: AP

REIN SKISTOPP

Ski- og fotballinteresserte i Karasjok fortviler etter at en reinflokk har
tråkket ned og tilgriset en 6,5 kilometer lang, nytråkket skiløype og
en nysådd gressbane. Skiløypa
skal etter planen brukes til skirenn
neste helg. Nå spøker det for avviklingen, skriver Sagat.

Av EIRIK LINAKER BERGLUND og TERJE MORTENSEN (foto)
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1008 barnehagestyrere svarte
på undersøkelsen i november
og desember i fjor.
– Dette er veldig høye tall.
Det gikk en støkk gjennom oss
da vi så resultatene i undersøkelsen, sier leder for Sikkerhetsrommet, Knut Emil Kolstø.
Han har selv har jobbet som
barnehagestyrer i 13 år.
– Dette handler ikke om
skrubbsår, men skader som
krever legetilsyn, sier han.

strant bæres bort etter at
sikkerhetsstyrker i Jemen i
går skjøt mot demonstranter
som krevde at den avtroppende presidenten stilles for
retten. Flere mennesker skal
være drept i sammenstøtene.

TROMSØ (VG) Den livlige leken i barnehagen endte i en lang kamp på liv og død for lille
Ingrid (4).

–En forferdelig ulykke
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Nr. 195
Søndag
17. juli
2011
Uke 28
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Fredag 25. november 2011

SÅRET: En skadet demon-

forbindelse med riving av
den gamle delen av sykehuset, skriver Avisa Nordland. Ifølge avisen skal
bjelken, som falt ned og
skadet veggen mellom den
nye og gamle delen, ha
slått 60 centimeter innover.

BARNEHAGE-ULYKKENE

● SPORTEN

ÅLESUND (VG) Pappa
Magnus Lutman glemmer aldri blikket til den
friske treåringen sin
som satt i barnehagevinduet og vinket farvel.

Fredag 25. november 2011

SYKEHUS EVAKUERT

Ansatte og pasienter på
blant annet barneavdelingen på Nordlandssykehuset i Bodø måtte evakueres da en bærebjelke i betong ramlet ned og gjorde
skade på en vegg i går
morges. Uhellet skjedde i

Vi leverte en frisk
treåring i barnehagen. Tilbake fikk vi
en gutt som er hundre
prosent invalid.

● SIDE 4

● SIDE 22 og 23

22 22

BARNEHAGEULYKKENE

Nr. 197
Tirsdag
19. juli
2011
Uke 29
Kr. 12,00

Ingen oversikt
over skader

REV LEKEAPPARATET: Hele lekestativet i Solveien barnepark ble revet i 2003, etter at en 4-åring ble kvalt under lek.

Foto: MAGNAR KIRKNES

Av SYNNØVE ÅSEBØ

Ingen har oversikt
over hvor mange
barn som skader seg
eller omkommer i
norske barnehager.

Norske barnehager har ikke
rapporteringsplikt når barn
skader seg i barnehagen. VG
har vært i kontakt med samtlige politidistrikt i Norge,
men heller ikke de har tall på
antall barnehageulykker.
I følge Kunnskapsdepartementet stilles det kun krav til
at barnehagen har et internkontrollsystem, og selv ettergår egne rutiner etter ulykker.
Det får barneombudet til å
rase:
– Det er rett og slett ikke
akseptabelt at

ulykker i en omsorgsbase
som barnehagen skal være,
sier nestleder hos barneombudet, Knut Haanes til VG.
Han ber myndighetene
komme på banen og rydde
opp i ordningen, slik at lettere
kan forebygge ulykker.
– Alt av ulykker og avvik
bør kartlegges, for først da
kan en danne seg et bilde på
de rutinene som finnes. En
skade er ikke
mindre, fordi den
skjer på en liten
person, presiserer Haanes.
Kunnskapsminister
Kristin
Halvorsen vedgår at en nå trenger en helt
annen oppmerksomhet rettet
mot alvorlige barnehageulykker.
Fra nyttår 2012 skal Utdanningsdirektoratet ta over
oppgaver på barnehageom-

nasjonal oversikt over alvorlige ulykker.
– Denne konkrete saken understreker et behov for å få
en samlet oversikt over barnehageulykker, og en nasjonal oversikt kan gi oss et bedre utgangspunkt for å arbeide
målrettet for å unngå alvorlige ulykker, sier Halvorsen til
VG.
Kunnskapsministeren vil
nå også pålegge
Utdanningsdirektoratet å opprette
en faggruppe med
ekspertise på ulykker, som kan bistå
fylkesmannen
i
konkret tilsyn etter barnehageulykker.
– Jeg har ikke noe god forklaring på hvorfor vi ikke allerede har en nasjonal oversikt over alvorlige barnehageulykker. Det er helt klart
behov for det, og dette er en

TIPS OSS
SMS/MMS 2200

det skjer alvorlige ulykker
med barn, sier hun.
I Norge er alle som er i
arbeid beskyttet av arbeidsmiljøloven, med arbeidstilsynet som kontrollorgan. Når det skjer en
ulykke på en arbeidsplass,
kobles det regionale arbeidstilsynet inn.
– Vi jobber forebyggende,
og går inn der det har
skjedd ulykker først og
fremst for å hindre at det
skjer igjen, sier fungerende
direktør i Arbeidstilsynet
Midt-Norge, Arne Ferangen til VG.
– Så om en barnehageansatt hadde skadet seg, ville
dere blitt koblet inn?
– Ja, det ville vi. Men arbeidsmiljøloven beskytter
ansatte, og sier ingenting
om barn. De må følges opp
av andre, forklarer han.
.

PÅ BESØK HOS INGRID: Eva og Dag-Kjetil er lettet for at etterforskningen av ulykken i Isbjørnen barnehage er gjenopptatt. Familien
Først i sommer fikk de bistandsadvokat. Ved hjelp av advokat Erik Ringberg klaget de på henleggelsen. 14. oktober
sendte Statsadvokaten i Troms og Finnmark den tilbake til
politiet. med ordre om at etterforskningen suppleres.
– Foreldrene skal ikke sitte igjen med en følelse av at det
ikke er gjort grundig nok arbeid i saken, sier Erik Ringberg.
Det var konkrete punkter i klagen fra familien som fikk
statsadvokaten til å beordre ytterligere etterforskning.
– Det var en del sider med sakskomplekset som manglet.
Dette er en så alvorlig sak at vi mener det kan være flere
steiner å snu, sier statsadvokat Torstein Hevnskjel til Nordlys.
Det føres statistikk på arbeidsulykker. Det føres statistikk
på fritidsbåtulykker. Det føres statistikk på trafikkulykker.
Men det finnes ingen data på antall ulykker i barnehager.

Den store barnehageundersøkelsen 2010 ble utført av
Kompetansetorget og Sikkerhetsrommet i samarbeid med
Lean Communications og Drammen kommune. Undersøkelsen viste at minst 15.000 barn måtte ha lege- eller tannlegetilsyn etter barnehageulykker i fjor.
– Det er på høy tid at det gjøres noe for de svakeste. Det må
lages klare regler. Skal det for eksempel være lov å la barn
være uten tilsyn på et puterom. Hva er kravet til bemanning i
barnehagene. Det finnes krav til antall pedagogisk ansatte per
barn. Men finnes det krev til antall øyne som skal følge med?
spør Dag-Kjetil Hansen.
Familien er glad for at etterforskningen er gjenopptatt.

BARNEHAGEEIER Benn Eidissen, sier til Nordlys at han
har full respekt for at foreldrene klagde på henleggelsen.

har stablet en slags hverdag på beina, men føler ikke at sorgen har blitt enklere å bære et halvt år etter at de mistet datteren Ingrid.

– Ulykken rammet først og fremst foreldrene, broren og familien for øvrig. Men den har også vært en enorm belastning
for ansatte i barnehagen, samt andre i og rundt barnehagen,
sier han.
De ansatte har hatt oppfølging av Tromsø kommunes kriseteam og psykolog.
– Hvordan kunne ulykken skje?
– For at ingen vurderte ei snor i en rullegardin som et faremoment.
– Stemmer det at et annen barn i en av dine barnehager ble
skadet av en persiennesnor tidligere?
– Det var ingen som vurderte det til å være en ulykke, men
et hendelig uhell. Verken ansatte eller foreldre oppfattet det
som en ulykke, hvilket skal rapporteres. En gutt kom borti ei
snor på tur ned fra et høyere nivå. Da foreldrene ba om ska-

demelding fire måneder seinere, fikk de selvsagt det, sier Eidissen.
Eidissen mener dagens lovverk i barnehagene er godt nok.
– Det handler om å være våkne og å bruke sunn fornuft.
Uansett regelverk; man klarer aldri å gardere seg 100 prosent
mot at ulykker kan skje. Heller ikke i barnehagene.

TROMSØ KOMMUNE har tilsynsansvar for alle kommunens barnehager. Under tilsyn i Isbjørnen barnehage i etterkant av ulykken, ble tre avvik funnet. Barnehagen hadde ikke
tilstrekkelig pedagogisk bemanning i forhold til antall barn.
Barnehagens ute- og inneareal hadde flere elementer som
kunne medføre en risiko for skader. Barnehagen hadde heller
ikke rutiner for systematisk å forebygge, avdekke og korrigere mangler og feil som kan medføre skader.

Tromsø kommune har startet et program for å bedre tilsynene.
– Våre barnehagetilsyn har vært for dårlige – både i hyppighet og i måten tilsynene har blitt utført. Vi fikk selv avvik
da vi ble kontrollert. Dette har vi tatt tak i, sier kommunaldirektør Kari Henriksen.
Tromsø kommune ønsker videre at samtlige barnehager
skal være underlagt krav til sikkerhetsopplæring av ansatte
og har foreslått et konkret sikkerhetsprogram for barnehagene. I dag finnes ikke et slik krav for ansatte i barnehage.
– Nå håper vi politikerne også mener det er viktig slik at det
blir prioritert.

OPPSUMMERING: Den store barnehageundersøkelsen 2012

ULYKKER OG HENDELSER
Rundt 15 000 barn til lege eller tannlege i 2011. Tilnærmet likt skadetall som i 2010.
Antall skader øker proporsjonalt med størrelsen på barnehagen.
Kommunale barnehagestyrere vurderer skader på barn i deres egen barnehage som mer sannsynlig enn
private barnehagestyrere.
Snaut annenhver kommunal barnehagestyrer vurderer det mer sannsynlig enn usannsynlig at barn vil bli
skadet i barnehagen.
En av tre private barnehagestyrere mener det er mer sannsynlig enn usannsynlig at barn vil bli skadet i
barnehagen.

KOMPETANSE
Gjennomgående vurderer kommunale barnehagestyrere at en større andel av deres medarbeidere mangler
sikkerhetskompetanse til å håndtere de ulike skadesituasjonene sammenlignet med styrere i private
barnehager.
Drøyt to av tre barnehagestyrere opplever at barnehagen i høy eller svært høy grad har rutiner for å registrere
situasjoner som kunne ført til personskade på barn («nesten-ulykker»).
Barnehagestyrere som har innført grunnleggende sikkerhetsopplæring (Sikkerhetskort) har betydelig større
tiltro til sine medarbeideres sikkerhetskompetanse enn andre barnehagestyrere.

SIKKERHETSROMMET
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OPPLÆRING
Opplæringsgraden i private barnehager er 27 prosent høyere enn i kommunale barnehager.
I gjennomsnitt øker antall timer brukt til sikkerhetsopplæring fra 1,11 timer i 2010 til 2,09 timer i 2011.
i 2011.
Barnehager som har gjennomført grunnleggende sikkerhetsopplæring (Sikkerhetskort) har i gjennomsnitt seks
prosent høyere opplæringsgrad enn andre barnehager.
Vikarer får i snitt halvparten så mye sikkerhetsopplæring i barnehagens egne sikkerhetsprosedyrer sammenlignet
med fast ansatte.
Barnehageansatte får svært lite sikkerhetsopplæring sammenlignet med ansatte i Statoil, Peab, Veidekke og
ESS.

STYRING, LEDELSE og MÅLING
En av to barnehagestyrere opplever at barnehageeier i middels eller lav grad er opptatt av medarbeidernes
sikkerhetskompetanse.
Færre enn én av tre barnehagestyrere opplever i høy eller svært høy grad at barnehageeier styrer og måler på
arbeidet med sikkerhetsopplæring i barnehagen.
Dobbelt så mange private barnehagestyrere opplever at barnehageeier styrer og måler på arbeidet med
sikkerhetsopplæring i barnehagen sammenlignet med kommunale barnehagestyrere.
Nesten dobbelt så mange private barnehagestyrere (63%) opplever at barnehageeier i høy eller svært høy
grad er opptatt av medarbeidernes sikkerhetskompetanse sammenlignet med kommunale barnehagestyrere
(34 prosent).
barnehageeier er opptatt av medarbeidernes sikkerhetskompetanse sammenlignet med andre styrere.
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SIKKERHETSROMMET

INVESTERINGER I SIKKERHET
I gjennomsnitt oppgir barnehagestyrerne at det ble satt
av 256 kroner per ansatt til sikkerhetsopplæring utover
livredning og førstehjelp i 2011. Dette er vesentlig mindre
enn i 2010.
sikkerhetsopplæring av sine ansatte sammenlignet med
kommunale barnehager.
Barnehager som har satset på grunnleggende
sikkerhetsopplæring (Sikkerhetskort) investerer mest penger
i sikkerhetsopplæring av sine ansatte.
Snaut én av tre barnehagestyrere tror barnehageeier i høy
eller svært høy grad ville bidratt med ekstra tilskudd hvis
pengene ble benyttet til sikkerhetsopplæring.
Fire ganger så mange private barnehagestyrere tror i høy
eller svært høy grad at barnehageeier ville bidratt med
ekstra tilskudd til sikkerhetsopplæring sammenlignet med
kommunale barnehagestyrere.
Barnehagestyrere i barnehager som har grunnleggende
sikkerhetsopplæring (Sikkerhetskort) har større tiltro
til at barnehageeier ville bidratt med ekstra tilskudd til
sikkerhetsopplæring sammenlignet med styrere i andre
barnehager.

SIKKERHETSROMMET
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SIKKERHETSROMMET

SIKKERHETSTIPS

“

Det er ikke en uvanlig reaksjon
at barn blir redde og forvirret
ved brann og gjemmer seg inne
i bygninger i stedet for å gå
ut i sikkerhet.

SIKKERHETSROMMET

13

SIKKERHETSTEMA I: Ulykker og hendelser
Antall skader – alle respondenter
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I gjennomsnitt ble 2,2 barn skadet i hver barnehage i 2011. Dette er en nedgang på 0,5 prosent fra 2010.
På landsbasis utgjør skadetallet drøyt 15 000 i løpet av 2011.
Per dag skades ca. 60 barn i norske barnehager.
Barnehagesektoren er en av de sektorene med høyest skadeantall i Norge.

Antall skader – fordelt på private og
kommunale
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Antall skader – fordelt på private og kommunale
krevd medisinsk kontroll eller oppfølging fra lege eller tannlege (i prosent).
Antall skader i kommunale barnehager i 2010: 2,56
Antall skader i private barnehager i 2010: 1,86
Antall skader i kommunale barnehager i 2011: 2,51
Antall skader i private barnehager i 2011: 1,93

Antall skader fordelt på
barnehagestørrelse
44
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Antall skader øker jo større barnehagen er.
Gjennomsnittlig antall skader i barnehager med 1 – 10 ansatte er 1,00.
Gjennomsnittlig antall skader i barnehager med 11 – 20 ansatte er 2,44.
Gjennomsnittlig antall skader i barnehager med 21 – 30 ansatte er 3,57.
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Sannsynlighet for skader fordelt på alle
respondenter
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Sannsynlighet for skader fordelt på alle respondenter
Hvor sannsynlig mener du det er at barnehagen din vil oppleve skader på barn (skade som vil kreve kontroll eller
oppfølging fra helsepersonell) de neste tre årene (i prosent)?
Rundt hver fjerde barnehagestyrer forventer med mer enn 90 prosent sannsynlighet at barn vil bli skadet i
barnehagen de neste tre årene.
38 prosent av barnehagestyrerne mener det er mer sannsynlig enn usannsynlig at barn vil havne i situasjoner
som vil kreve medisinsk kontroll eller oppfølging.
Tre prosent av barnehagestyrerne utelukker sannsynligheten for skader i barnehagen de neste tre årene.
Styrere som har innført grunnleggende sikkerhetsopplæring (Sikkerhetskort) vurderer sannsynligheten for
skader på barn som vesentlig høyere enn andre barnehagestyrere. Annenhver barnehagestyrer (49 prosent)
med grunnleggende sikkerhetsopplæring mener det er mer sannsynlig enn usannsynlig at barnehagebarn blir
skadet.

SIKKERHETSROMMET
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Sannsynlighet for skader fordelt på
private, kommunale og Drammen
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Sannsynlighet for skader fordelt på private, kommunale og Drammen
Hvor sannsynlig mener du det er at barnehagen din vil oppleve skader på barn (skade som vil kreve kontroll eller
oppfølging fra helsepersonell) de neste tre årene (i prosent)?
En av tre private barnehagestyrere mener det er mer sannsynlig enn usannsynlig at barn vil bli skadet i
barnehagen.
Like mange styrere i Drammen som private barnehagestyrere på landsbasis vurderer det mer sannsynlig enn
usannsynlig at barn vil bli skadet.
Snaut annenhver kommunale barnehagestyrer vurderer det mer sannsynlig enn usannsynlig at barn vil bli
skadet i barnehagen.

SIKKERHETSTIPS

“

- Kartlegge risiko
- Redusere risko
- Håndtering av hendelser
- Å lære av virkeligheten

SIKKERHETSROMMET
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SIKKERHETSROMMET

SIKKERHETSTIPS

“

som de blir slitt eller vaskes.

SIKKERHETSROMMET
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SIKKERHETSTEMA II: Kompetanse
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Rutiner for kontinuerlig forbedring – alle respondenter
I hvilken grad er det rutiner for å skrive ned årsakene til ulykker i barnehagen?

35

Det er kun små variasjoner mellom private og kommunale barnehager.
Det er kun små variasjoner fra 2010 til 2011.
En større andel av barnehagestyrerne i Drammen oppgir at det i høy eller svært høy grad foreligger rutiner for
å skrive ned årsaker til ulykker sammenlignet med styrere i landet for øvrig.
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Rutiner for loggføring av nesten-ulykker – alle respondenter
I hvilken grad er det rutiner for å skrive ned situasjoner som kunne ført til personskade på barn (nesten-ulykker)?
Drøyt to av tre barnehagestyrere opplever at barnehagen i høy eller svært høy grad har rutiner for å skrive ned
situasjoner som kunne ført til personskade på barn («nesten-ulykker»).
Det er svært små forskjeller mellom private og kommunale barnehager.
I Drammen oppgir alle spurte at det i høy eller svært høy grad foreligger slike rutiner.
Det er bare små variasjoner fra 2010 til 2011.
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Rutiner for utførelse av risikovurderinger – alle respondenter
I hvilken grad gjennomfører barnehagen din risikovurderinger som dekker reelle faresituasjoner før dere
gjennomfører ulike aktiviteter?

Rutiner for utførelse av risikovurderinger fordelt på private, kommunale og Drammen
I hvilken grad gjennomfører barnehagen din risikovurderinger som dekker reelle faresituasjoner før dere
gjennomfører ulike aktiviteter?
Private barnehagestyrere oppgir i noe høyere grad enn kommunale styrere at det gjennomføres
risikovurderinger som dekker reelle faresituasjoner.
Barnehagestyrere i Drammen oppgir å gjennomføre slike risikovurderinger i enda høyere grad enn andre
styrere.
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Dekningsgrad sikkerhetsprosedyrer –
alle respondenter
45

43
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Drøyt annenhver barnehagestyrer mener sikkerhetsprosedyrene i barnehagen dekker alle reelle
faresituasjoner.
Det er kun små forskjeller mellom private og kommunale barnehager. Barnehagestyrerne i Drammen er mer
positive til egne sikkerhetsprosedyrer enn styrere i landet for øvrig. 84 prosent av styrerne i Drammen mener
sikkerhetsprosedyrene i høy eller svært høy grad dekker reelle faresituasjoner.
Det er kun små variasjoner fra 2010 til 2011.
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Dekningsgrad sikkerhetsprosedyrer – alle respondenter
I hvilken grad beskriver sikkerhetsprosedyrene i din barnehage alle reelle faresituasjoner som kan skje?

Svært høy

Dekningsgrad varslingsplaner – fordelt
på private, kommunale og Drammen
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Middels

Høy

Svært høy
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Dekningsgrad varslingsplaner – fordelt på private, kommunale og Drammen
I hvilken grad er du sikker på at varslingsplanene i din barnehage konkret beskriver alle reelle varslingssituasjoner?
Snaut halvparten av alle barnehagestyrere mener varslingsplanene i høy eller svært høy grad beskriver reelle
varslingssituasjoner.
Private barnehagestyrere opplever i noe høyere grad enn kommunale styrere at varslingsplanene dekker reelle
varslingssituasjoner.
Flere barnehagestyrere i Drammen (67 prosent) enn andre barnehagestyrere opplever i høy eller svært høy
grad at varslingsplanene beskriver reelle varslingssituasjoner.

Kompetanse til å håndtere ulike skadesituasjoner – alle respondenter
I år, hvor mange av dine medarbeidere, faste og vikarer, mener du har god nok kompetanse om sikkerhet til å håndtere situasjoner med:
42 prosent av styrerne mener færre enn tre fjerdedeler av de ansatte har kompetanse til å håndtere situasjoner med blødninger.
64 prosent av styrerne mener færre enn tre fjerdedeler av de ansatte har kompetanse til å håndtere situasjoner med forgiftning.
29 prosent av styrerne mener færre enn tre fjerdedeler av de ansatte har kompetanse til å håndtere situasjoner med brann.
70 prosent av styrerne mener færre enn tre fjerdedeler av de ansatte har kompetanse til å håndtere situasjoner med allergisjokk.
62 prosent av styrerne mener færre enn tre fjerdedeler av de ansatte har kompetanse til å håndtere situasjoner med forfrysning.
39 prosent av styrerne mener færre enn tre fjerdedeler av de ansatte har kompetanse til å håndtere situasjoner med hjerte- og lungeredning.
57 prosent av styrerne mener færre enn tre fjerdedeler av de ansatte har kompetanse til å håndtere situasjoner med bruddskader.
51 prosent av styrerne mener færre enn tre fjerdedeler av de ansatte har kompetanse til å håndtere situasjoner med brannskader.
52 prosent av styrerne mener færre enn tre fjerdedeler av de ansatte har kompetanse til å håndtere situasjoner med kvelning.
60 prosent av styrerne mener færre enn tre fjerdedeler av de ansatte har kompetanse til å håndtere situasjoner med hodeskader.
48 prosent av styrerne mener færre enn tre fjerdedeler av de ansatte har kompetanse til å håndtere situasjoner med forsvinning.
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Kompetanse til å håndtere ulike skadesituasjoner – fordelt på private, kommunale og Drammen
I år, hvor mange av dine medarbeidere, faste og vikarer, mener du har god nok kompetanse om sikkerhet til å
håndtere situasjoner med, blødninger, forgiftning, branntilløp, allergisjokk, forfrysningsskader, hjerte- og lungeredning, bruddskader, brannskader, hodeskader og forsvinningssaker?
Gjennomgående vurderer kommunale barnehagestyrere at en større andel av deres medarbeidere mangler sikkerhetskompetanse til å håndtere de ulike skadesituasjonene sammenlignet med styrere i private
barnehager.
Barnehager som har innført grunnleggende sikkerhetsopplæring (Sikkerhetskort) har betydelig større tiltro til
sine medarbeideres sikkerhetskompetanse enn andre barnehagestyrere.

24

SIKKERHETSROMMET

SIKKERHETSTIPS

“

Systematisk gjennomgang av
alle aktiviteter og kartlegging av
risiko er starten på en tryggere
dag i barnehagen.
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SIKKERHETSTEMA III: Opplæring
Gjennomført sikkerhetsopplæring fast
ansa e – alle respondenter
38

37
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Gjennomført sikkerhetsopplæring fast ansatte – alle respondenter
I år, hvor mange timer har hver enkelt av dine faste medarbeidere fått individuell sikkerhetsopplæring i
barnehagens egne sikkerhetsprosedyrer (i prosent)?
i 2011.
I gjennomsnitt øker antall timer brukt til sikkerhetsopplæring fra 2010 til 2011.
I 2010 ble det i gjennomsnitt gjennomført 1,11 timer opplæring til faste ansatte.
I 2011 ble det i gjennomsnitt gjennomført 2,09 timer opplæring til faste ansatte.
Det er svært ulik opplæringspraksis mellom barnehagene. Ti prosent av barnehagene har i betydelig grad
utvidet sin sikkerhetsopplæring siden 2010.
Barnehager som har gjennomført grunnleggende sikkerhetsopplæring (Sikkerhetskort) har i gjennomsnitt seks
prosent høyere opplæringsgrad enn andre barnehager.
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Gjennomført sikkerhetsopplæring fast
ansa e - fordelt på private,
kommunale og Drammen
50
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Kommunal 2011
Privat 2011
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Gjennomført sikkerhetsopplæring fast ansatte - fordelt på private, kommunale og Drammen
I år, hvor mange timer har hver enkelt av dine faste medarbeidere fått individuell sikkerhetsopplæring i
barnehagens egne sikkerhetsprosedyrer (i prosent)?
Opplæringsgraden i private barnehager er 27 prosent høyere enn i kommunale barnehager.
Private barnehager gjennomførte i snitt 2,3 timer sikkerhetsopplæring av sine ansatte i 2011. I kommunale
barnehager var det samme tallet 1,8 timer.
I Drammen ble det satt av 2,5 timer til sikkerhetsopplæring.

Gjennomført sikkerhetsopplæring
vikarer - fordelt på private, kommunale
og Drammen
62 61
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Gjennomført sikkerhetsopplæring vikarer – fordelt på private, kommunale og Drammen
I år, hvor mange timer har hver enkelt av dine vikarer fått individuell sikkerhetsopplæring i barnehagens egne
sikkerhetsprosedyrer?
Tid avsatt til sikkerhetsopplæring av vikarer er rundt 30 prosent høyere i private barnehager enn i kommunale.
Vikarer i private barnehager får i snitt 1,22 timer opplæring i barnehagens egne sikkerhetsprosedyrer. Det
tilsvarende tallet i kommunale barnehager er 0,92 timer. I Drammen er dette tallet 1,17 timer.
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Gjennomført sikkerhetsopplæring
vikarer– alle respondenter
62

61

2010
2011

Vikarer får i snitt halvparten så mye sikkerhetsopplæring i barnehagens egne sikkerhetsprosedyrer
sammenlignet med faste ansatte.
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Gjennomført sikkerhetsopplæring vikarer – alle respondenter
I år, hvor mange timer har hver enkelt av dine vikarer fått individuell sikkerhetsopplæring i barnehagens egne
sikkerhetsprosedyrer?
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I barnehager som har innført grunnleggende sikkerhetsopplæring (Sikkerhetskort) er opplæringsgraden av
vikarer 27 prosent høyere enn i andre barnehager.
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Obligatoriske krav til sikkerhetsopplæring i andre virksomheter
Kravene til sikkerhetsopplæring i de ulike bedriftene er basert
på bedriftsintervjuer november/desember 2010.
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Sikkerhetsarbeidets
viktigste verktøy:
- Risikovurdering
- Varslingsplan

RISIKOVURDERING
Utarbeidet av:

Aktivitet:

Utstyr og materiell:
Godkjent:

Delaktiviteter

Konsekvens
Sannsynlighet

Hva kan gå galt?

R1

Tiltak

Dato:

Ansvar

Frist

R2

Lav konsekvens

Middels konsekvens

på barnet

Sår/ kutt/ bruddskade, men
Skade som medfører varig
oppfattes som lite dramatisk kvestelse eller død

Høy konsekvens

Skjer: 0-1 år

Middels risiko

Høy risiko

Høy risiko

Skjer: 1-5 år

Lav risiko

Middels risiko

Høy risiko

Skjer: 5 år +

Lav risiko

Middels risiko

Middels risiko
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SIKKERHETSTIPS

“

Sikkerhetsfokus dreier seg først
og fremst om å øve og repetere
sikkerhetssituasjoner.
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SIKKERHETSTEMA IV: Styring, ledelse og måling
Opplevd sikkerhetsfokus fra
barnehageeier – alle respondenter
37

37

37

36
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Opplevd sikkerhetsfokus fra barnehageeier – alle respondenter
I hvilken grad opplever du at barnehageeier er opptatt av din og dine medarbeideres kompetanse om sikkerhet
(i prosent)?

12

En av to barnehagestyrere opplever at barnehageeier i middels eller lav grad er opptatt av medarbeidernes
sikkerhetskompetanse. Det er små variasjoner fra 2010 til 2011.

2

2
Ingen

Lav

Middels

Høy

Svært høy

Opplevd sikkerhetsfokus fra
barnehageeier – fordelt på private og
kommunale
47

46

45

Kommunal 2010
Privat 2010
Kommunal 2011
Privat 2011

43
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28
20
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15
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2
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Ingen

32
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6

6

2
Lav
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Middels

Opplevd sikkerhetsfokus fra barnehageeier – fordelt på private og kommunale
I hvilken grad opplever du at barnehageeier er opptatt av din og dine medarbeideres kompetanse om sikkerhet (i
prosent)?

Høy

Svært høy

Nesten dobbelt så mange private barnehagestyrere (63 prosent) opplever at barnehageeier i høy eller svært
høy grad er opptatt av medarbeidernes sikkerhetskompetanse sammenlignet med kommunale barnehagestyrere (34 prosent).
Det er bare små variasjoner fra 2010 til 2011.

Opplevd sikkerhetsfokus fra
barnehageeier fordelt på med og uten
Sikkerhetskort
37

39

37

Med sikkerhetskort
Uten sikkerhetskort

28

27

12

2

2

12

4

Ingen

Lav

Middels

Høy

Opplevd sikkerhetsfokus fra barnehageeier fordelt på med og uten Sikkerhetskort
I hvilken grad opplever du at barnehageeier er opptatt av din og dine medarbeideres kompetanse om sikkerhet
(i prosent)?
To av tre barnehagestyrere i barnehager som har grunnleggende sikkerhetsopplæring (Sikkerhetskort)
opplever i høy eller svært høy grad at barnehageeier er opptatt av medarbeidernes sikkerhetskompetanse.
Styrere i barnehager som ikke har grunnleggende sikkerhetsopplæring (Sikkerhetskort) opplever i ett av to
tilfeller det samme.

Svært høy

Opplevd sikkerhetsfokus fra
barnehageeier – Drammen
83
Drammen 2011
2011

37

Barnehagestyrere i Drammen opplever i vesentlig høyere grad enn andre barnehagestyrere at barnehageeier
er opptatt av medarbeidernes sikkerhetskompetanse.

37

17
12
2

0
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0

Opplevd sikkerhetsfokus fra barnehageeier – Drammen
I hvilken grad opplever du at barnehageeier er opptatt av din og dine medarbeideres kompetanse om sikkerhet
(i prosent)?

12

0
Lav

Middels

Høy

Svært høy
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Barnehageeiers styring og måling på
sikkerhet – alle respondenter
40

40
2010
2011

25

23

Barnehageeiers styring og måling på sikkerhet – alle respondenter
I hvilken grad opplever du at barnehageeier styrer og måler deg som barnehageleder på arbeidet med
sikkerhetsopplæring i barnehagen?

23

21

Mindre enn én av tre barnehagestyrere opplever i høy eller svært høy grad at barnehageeier styrer og måler på
arbeidet med sikkerhetsopplæring i barnehagen.
Det er bare små variasjoner fra 2010 til 2011.
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Middels

Høy

6

Svært høy

Barnehageeiers styring og måling på sikkerhet
fordelt på private, kommunale og Drammen

83
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Kommunal 2011
Privat 2011
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9
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0
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Middels

Høy

3
Svært høy

Barnehageeiers styring og måling på sikkerhet fordelt på private, kommunale og Drammen
I hvilken grad opplever du at barnehageeier styrer og måler deg som barnehageleder på arbeidet med
sikkerhetsopplæring i barnehagen?
Dobbelt så mange private barnehagestyrere opplever at barnehageeier styrer og måler på arbeidet med
sikkerhetsopplæring i barnehagen sammenlignet med kommunale barnehagestyrere.
Barnehagestyrere i Drammen opplever i vesentlig høyere grad enn andre barnehagestyrere at barnehageeier
styrer og måler på sikkerhetsopplæring.

Penger sa a l sikkerhetsopplæring
fordelt på med og uten Sikkerhetskort
44
Med sikkerhetskort
Uten sikkerhetskort

Gj.sni med: 412 kr
Gj.sni uten 247kr

67% mer penger l opplæring
med sikkerhetskort
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> 5000 kr

Barnehageeiers styring og måling på sikkerhet fordelt på med og uten Sikkerhetskort
I hvilken grad opplever du at barnehageeier styrer og måler deg som barnehageleder på arbeidet med
sikkerhetsopplæring i barnehagen?
Barnehagestyrere i barnehager som har grunnleggende sikkerhetsopplæring (Sikkerhetskort)
opplever i høyere grad enn andre barnehagestyrere at barnehageeier styrer og måler på arbeidet med
sikkerhetsopplæring i barnehagen.

Vet ikke
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“

Barn er vanskelige å få øye
ferdigutviklede sanser og har

SIKKERHETSROMMET

37

SIKKERHETSTEMA V: Vilje til å investere i sikkerhet
Penger sa a l sikkerhetsopplæring
– alle barnehager
43
Gj.sni
Gj.sni

37

2010: 364 kr
2011: 256 kr

2010
2011

22

Penger satt av til sikkerhetsopplæring – alle barnehager
Hvor mye penger er det satt av til sikkerhetsopplæring utover livredning og førstehjelp per ansatt i din barnehage i
2011?
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1001 - 5000 kr

0
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Grafen viser at det investeres mindre penger i sikkerhetsopplæring i barnehagene i 2011 enn 2010. Grafen
skiller ikke på kommunale og private barnehager.
I gjennomsnitt oppgir barnehagestyrerne at det ble satt av 256 kroner per ansatt til sikkerhetsopplæring
utover livredning og førstehjelp i 2011. Dette er vesentlig mindre enn i 2010.

Vet ikke

Penger sa a l sikkerhetsopplæring
fordelt på private og kommunale
56
51

Gj.sni
Gj.sni
Gj.sni
Gj.sni

’10 kommunal: 139 kr
’10 privat: 518 kr
’11 kommunal: 104 kr
’11 privat: 398 kr

17

16

Kommunal 2010
Privat 2010
Kommunal 2011
Privat 2011

Penger satt av til sikkerhetsopplæring fordelt på private og kommunale
Hvor mye penger er det satt av til sikkerhetsopplæring utover livredning og førstehjelp per ansatt i din barnehage i
2011?
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Vet ikke

sammenlignet med kommunale barnehager.
I både kommunal og privat sektor ble det brukt noe mindre penger på sikkerhetsopplæring i 2011
sammenlignet med 2010.

Penger sa a l sikkerhetsopplæring
fordelt på med og uten Sikkerhetskort
44
Med sikkerhetskort
Uten sikkerhetskort

Gj.sni med: 412 kr
Gj.sni uten 247kr

67% mer penger l opplæring
med sikkerhetskort
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Penger satt av til sikkerhetsopplæring fordelt på med og uten Sikkerhetskort
Hvor mye penger er det satt av til sikkerhetsopplæring utover livredning og førstehjelp per ansatt i din barnehage i
2011?
Grafen viser at barnehager som har satset på grunnleggende sikkerhetsopplæring (Sikkerhetskort) investerer
mest penger i sikkerhetsopplæring av sine ansatte.
Barnehager som har satset på grunnleggende sikkerhetsopplæring (Sikkerhetskort) bruker i snitt 412 kroner
på sikkerhetsopplæring utover livredning og førstehjelp.

Vet ikke

Penger sa a l sikkerhetsopplæring
– Drammen
43
Drammen 2011
2011

33

34

33

19
14

Penger satt av til sikkerhetsopplæring – Drammen
Hvor mye penger er det satt av til sikkerhetsopplæring utover livredning og førstehjelp per ansatt i din barnehage i
2011?
Barnehagestyrerne i Drammen opplever at det brukes mer penger på sikkerhetsopplæring enn gjennomsnittet
av barnehagestyrerne i landet for øvrig.
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Økning eller reduksjon i midler
sikkerhetsopplæring fordelt på private,
kommunale og Drammen
73
Drammen 2011
Kommunal 2011
Privat 2011

60

33

34

33

25

Økning eller reduksjon i midler til sikkerhetsopplæring fordelt på private, kommunale og Drammen
Er det satt av mer penger til sikkerhetsopplæring i 2012 enn i 2011 (i prosent)?

21
15

En større andel av private barnehagestyrere opplever at det investeres mer penger i sikkerhetsopplæring i
2012 sammenlignet med styrere i kommunale barnehager.

6
Ja

Nei

Vet ikke

Økning eller reduksjon i midler
sikkerhetsopplæring fordelt med og
uten Sikkerhetskort
67
Med sikkerhetskort
Uten sikkerhetskort

Økning eller reduksjon i midler til sikkerhetsopplæring fordelt med og uten Sikkerhetskort
Er det satt av mer penger til sikkerhetsopplæring i 2012 enn i 2011 (i prosent)?

50

En større andel av barnehager som har grunnleggende sikkerhetsopplæring (Sikkerhetskort) opplever økende
investeringsvilje i sikkerhetsopplæring i 2012 sammenlignet med barnehager som ikke har Sikkerhetskort.
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Nei

Vet ikke

Oppfatninger av barnehageeiers
å
investere mer i sikkerhetsopplæring – alle
respondenter
42
39

2010
2011

24
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22

21

21

Oppfatninger av barnehageeiers vilje til å investere mer i sikkerhetsopplæring – alle respondenter
I hvilken grad tror du barnehageeieren din (kommunen eller privat foretak) ville bidratt med ekstra tilskudd hvis
pengene ble benyttet til sikkerhetsopplæring for de ansatte (i prosent)?
Snaut én av tre barnehagestyrere tror barnehageeier i høy eller svært høy grad ville bidratt med ekstra tilskudd
hvis pengene ble benyttet til sikkerhetsopplæring.
Det er bare små variasjoner fra 2010 til 2011.
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Oppfatninger av barnehageeiers vilje å investere mer
i sikkerhetsopplæring fordelt på private, kommunale og
Drammen
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1

Oppfatninger av barnehageeiers vilje til å investere mer i sikkerhetsopplæring fordelt på private, kommunale og
Drammen
I hvilken grad tror du barnehageeieren din (kommunen eller privat foretak) ville bidratt med ekstra tilskudd hvis
pengene ble benyttet til sikkerhetsopplæring for de ansatte (i prosent)?
Fire ganger så mange private barnehagestyrere tror i høy eller svært høy grad at barnehageeier ville bidratt
med ekstra tilskudd til sikkerhetsopplæring sammenlignet med kommunale barnehagestyrere.
I Drammen er tiltroen til barnehageeiers vilje til ekstra tilskudd til sikkerhetsopplæring noe høyere enn i private
og kommunale barnehager for øvrig.

Svært høy
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Oppfatninger av barnehageeiers vilje å investere mer
i sikkerhetsopplæring fordelt på med og uten
Sikkerhetskort

42
Med sikkerhetskort
Uten sikkerhetskort

36
31

22

21

Oppfatninger av barnehageeiers vilje til å investere mer i sikkerhetsopplæring fordelt på med og uten
Sikkerhetskort
I hvilken grad tror du barnehageeieren din (kommunen eller privat foretak) ville bidratt med ekstra tilskudd hvis
pengene ble benyttet til sikkerhetsopplæring for de ansatte (i prosent)?
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Høy

Svært høy

Barnehagestyrere i barnehager som har grunnleggende sikkerhetsopplæring (Sikkerhetskort) har større tiltro
til at barnehageeier ville bidratt med ekstra tilskudd til sikkerhetsopplæring sammenlignet med styrere i andre
barnehager.

OM RESPONDENTENE: Den store barnehageundersøkelsen 2012 (DSB 2012)
Andel av respondentene i DSB 2012 som har innført
grunnleggende sikkerhetsopplæring (Sikkerhetskort) i %
Drammen 2011
Kommunal 2011
Privat 2011
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100
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Andel av respondentene i DSB 2012 (i prosent) som har innført grunnleggende sikkerhetsopplæring
(Sikkerhetskort)
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Barnehagestyrerne som har delta i
DSB 2012 fordelt på kjønn (%)
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9

Barnehagestyrerne som har deltatt i DSB 2012 fordelt på kjønn (i prosent)
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Barnehagestyrerne som har delta i
DSB 2012 fordelt på alder (%)
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Barnehagestyrerne som har deltatt i DSB 2012 fordelt på alder (i prosent)
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Barnehagestyrerne som har delta i DSB 2012
fordelt på alder og sikkerhetskort (%)
Med sikkerhetskort
Uten sikkerhetskort
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31-40 år

41-50 år

51 år +

Barnehagestyrerne som har deltatt i DSB 2012 fordelt på alder og Sikkerhetskort (i prosent)
Gitt sammenheng mellom alder og erfaring viser grafen at erfarne barnehagestyrere oftere pålegger sine
medarbeidere grunnleggende sikkerhetsopplæring (Sikkerhetskort).

Respondenter i DSB 2012 fordelt på
s ing (%)
95
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2011
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Styrer

3

Pedagogisk leder
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Førskolelærer

3

Respondenter i DSB 2012 fordelt på stilling (i prosent)
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Barnehager hvor alle ansatte har gjennomført grunnleggende sikkerhetsopplæring (Sikkerhetskort) via Sikkerhetsrommet i 2011:
Akershus
Billitt barnehage
Bjerkeveien barnehage
Blåbærgrenda barnehage
Dal barnehage
Dyrløkkeåsen barnehage
Familiebarnehagene i Asker
Furu barnehage
Heer barnehage
Heer Grendehus barnehage
Heimen barnehage
Mårbakken barnehage
Sesam familiebarnehage avd MAX
Skaubo barnehage
Snarøya barnehage
Trollberget barnehage
Aust-Agder
Avigo barnehage
Blåbæråsen barnehage
Borketun barnehage
Høvåg barnehage
Møglestu FUS barnehage
Prestholt barnehage
Villa Snørlingsmoen Montessoribarnehage
Buskerud
Akebakken barnehage
Amicus barnehage
Aronsløkka barnehage
Austadgata fsk
Bacheparken barnehage
Baltazar barnehage
Bekkevollen barnehage
Bikkjestykket barnehage
Blåbærskogen barnehage
Blåbærtoppen barnehage
Bragernes Strand barnehage
Brannposten barnehage
Brøttet barnehage
Båsheim barnehage
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Dalegårdsveien barnehage
Dampsentralen barnehage
Dampsentralen midl. barnehage
Danvik barnehage
Drafnkollen FUS barnehage AS
Espira Gåserud barnehage
Espira Torsbergskogen barnehage
Espira Vannverksdammen barnehage
Fjell barnehage
Fjellhagen barnehage
Flesberg barnehage, avd Lampeland
Flesberg barnehage, avd Svene
Gulskogen barnehage
Gunnersbråtan barnehage
Hallingby barnehage
Haug barnehage
Hedensrud barnehage
Helgelandsmoen barnehage
Heradsbygda barnehage
Hvervenmoen barnehage
Hvittingfoss barnehage
Hønefoss barnehage
Kjerraten barnehage
Knerten barnehage
Kongsberg Montessori Barnehage
Konnerud barnehage
Krøderen barnehage
Langekjenntunet barnehage
Lassebakken barnehage
Lesteberg familiebarnehage
Lilleløkka barnehage
Løken barnehage
Løkkebergene Vel
Marienlyst barnehage
Merikroken barnehage
Mormors Have
Nes barnehage
NOPRO barnehage Kongsberg
Nordbylunden barnehage
Nore barnehage

Noresund barnehage
Nøste barnehage
Parktunet
Rekrutten barnehage
Rollag kommunale barnehage, Rollag
Rollag kommunale barnehage, Veggli
Rødberg barnehage
Røyseplassen barnehage
Saggrenda barnehage
Senterbarnehagen FUS AS
Sibu barn, Risteigen og Bevern
Skattekisten barnehage
Skavanger barnehage
Skytterløkka barnehage
Slemmestad barnehage
Solhaugen barnehage
Sollihøgda barnehage
St. Hansberget barnehage
Strømsø barnehage
Sundvollen barnehage
Sundvollen Oppvekstsenter
Svensedammen barnehage
Svensrud Naturbarnehage
Sydskogen barnehage
Sørbyløkka barnehage
Tislegård barnehage
Trollklubben barnehage
Uvdal barnehage
Veien barnehage
Venåsløkka barnehage
Vik Formingsbarnehage
Øren barnehage
Åsatua naturbarnehage
Åsly barnehage
Åssiden barnehage
Åssiden menighetsbarnehage

Finnmark
Håja barnehage
Mylingen barnehage
Hedmark
Galterud barnehage
Oppstad Gårds og naturbarnehage
Sander barnehage
Slåstad barnehage
Tjura barnehage
Tronbølgrinda barnehage
Ullern barnehage
Hordaland
Minde barnehage
Ytrebygda barnehage
Møre og Romsdal
Vegsund barnehage
Nordland
Barnebo barnehage
Bjerkvik barnehage
Bogen barnehage
Emmenes barnehage
Flåklypa barnehage
Furutoppen barnehage
Kirketunet barnehage
Knøttene barnehage
Maurtua barnehage
Måseveien barnehage
Ping Vinn barnehage
Rallar’n barnehage
Skarpen barnehage
Skistua barnehage
Skjomen barnehage
Soria Moria barnehage
Villaveien barnehage
Ørarampen barnehage

Oppland
Bergseng Bondegårds-barnehage
Bjoneroa barnehage
Braaumsenga familie- og naturbarnehage
Bøverbru barnehage
Eina barnehage
Einervegen barnehage
Emsetrolla familiebarnehage
Espira Dragerskogen barnehage
Eventyrskogen barnehage
Fagstadlia FUS barnehage
Furumohaugen familiebarnehage
Gamleskolen barnehage
Gran kommunale familiebarnehage
Grimåsskogen barnehage
Grindvoll barnehage
Gullfuglen Steinerbarnehage
Harestua barnehage
Kalvsjø barnehage
Leikvoll barnehage
Malmgruben barnehage
Marka barnehage
Nordby Gardsbarnehage
Nordre Oppdalen familiebarnehage
Polaris FUS barnehage
Roa barnehage
Solheim Barnehage
Trollskogen barnehage
Veltmanåa barnehage
Vestre-Toten kommune
Vestrumenga barnehage

Rogaland
Anna Nilssens Minne barnehage
Bleikemyr barnehage
Gard foreldrelagsbarnehage
Haugaland Idrettsbarnehage
Lysskar barnehage
Skåre barnehage
Solandsbakken barnehage
Supervikaren Bjøndal
Sør-Trøndelag
Oterhaugen barnehage
Telemark
Kalstad barnehage
NOPRO barnehage Notodden
Rømerverven barnehage
Rønholt barnehage
Skåtøy barnehage
Vestfold
KaVi barnehage
Løkebergstua barnehage
Østfold
Ekholt barnehage
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Bidragsytere til å redusere skader i norske barnehager:
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