Handleplan for alvorlige ulykker og dødsfald i Markusskolens Børnehave
Hvis der sker en ulykke i børnehaven:
Stands ulykken.
- Få skabt plads omkring den tilskadekomne
- Den person som først når den tilskadekomne skal skabe sig et overblik
Vurder skadens omfang.
- Den person der har overblikket, uddelegerer opgaver til nærmeste personale. Resten tager sig af de
andre børn, som skal holdes væk fra ulykkesstedet.
- Der ydes nødvendig førstehjælp.
- Hvis der kræves ambulance ringes der 112 fra kontoret.
- Aftal hvem der skal ringe til forældrene.
- En personale tager med i ambulancen.
- Hvis skaden ikke kræver en ambulance, men en tur til skadestuen, kontaktes forældrene som så
kommer og køre barnet til skadestuen. Har forældrene ikke mulighed for hente barnet, køres barnet
af personalet i børnehaven.
Efter ulykken.
- Afdelingsleder / leder kontaktes og orienteres om ulykken.
- Hvis et barn dør i børnehaven, kontakter vi politiet som så giver forældrene beskeden.
- Vi kontakter chefen for dagtilbud og orienterer om ulykken - Psykologisk krisehjælp kan indhentes ved at kontakte PPR - 76168850
Orientering af børn, personale og forældre.
Det er vigtigt at informere resten af børnehavens personale, børn og forældre om at der er sket en
ulykke. Dette er for at undgå rygter, samt for at få snakket oplevelsen igennem med børnene.

Hvis der sker en ulykke udenfor børnehaven:
Stands ulykken.
- Få skabt plads omkring den tilskadekomne
- Den person som først når den tilskadekomne skal skabe sig et overblik

Vurder skadens omfang.
- Den person der har overblikket, uddelegerer opgaver til nærmeste personale. Resten tager sig af de
andre børn, som skal holdes væk fra ulykkesstedet.
- Der ydes nødvendig førstehjælp.
- Hvis der kræves ambulance ringes der 112 fra mobiltelefonen.
- Der ringes til børnehaven.
- Børnehaven sender straks en personale til ulykkesstedet, som hjælper med at tage sig af de andre
børn og få dem tilbage i institutionen.
- Aftal hvem der skal ringe til forældrene.
- En personale tager med i ambulancen. Hvis der ikke er personale til det på turen, tager en
personale til sygehuset, så snart det kan lade sig gøre.
- Hvis skaden ikke kræver en ambulance, men en tur til skadestuen, kontaktes forældrene som så
kommer og køre barnet til skadestuen. Har forældrene ikke mulighed for hente barnet, køres barnet
af personalet i børnehaven. Evt. med taxa.
- Hvis et barn dør, kontakter vi politiet som så giver forældrene beskeden.
Efter ulykken.
- Afdelingsleder / leder kontaktes og orienteres om ulykken.
- Hvis et barn dør i børnehaven, kontakter vi politiet som så giver forældrene beskeden.
- Vi kontakter chefen for dagtilbud og orienterer om ulykken - Psykologisk krisehjælp kan indhentes ved at kontakte PPR - 76168850
Orientering af børn, personale og forældre.
Det er vigtigt at informere resten af børnehavens personale, børn og forældre om at der er sket en
ulykke. Dette er for at undgå rygter, samt for at få snakket oplevelsen igennem med børnene.

