
 

 
Rapport fra Dagtilbuds tilsynsbesøg  
 

På baggrund af tilsynet har konsulenterne udarbejdet nedenstående sammenfatning. Tilsynet kan 

bl.a. indeholde opmærksomhedspunkter og henstillinger. Såfremt der gives en henstilling, skal 

lederen udarbejde en handleplan, der efterfølgende skal godkendes af Dagtilbudschefen. 

Institutionslederen er forpligtiget til at give en orientering om tilsynet og de eventuelle 

opmærksomhedspunkter og/eller henstillinger til forældrebestyrelsen. 

 

Dato for samtale 31. januar 2020 

Sags nr.       

Institution (og enhed) Borggården 

Leder Per Birch 

Souschef - 

Arbejdsmiljørep. - 

Forældrebestyrelsesrep. - 

Tilsynskonsulenter Lene Vemmelund 

 

Samlet konklusion: 

 

Onsdag den 29. januar er der et barn der falder ned fra puslebordet under tøjskifte. 

Lederen og medarbejderne tager sig af ulykken og får fat i ambulance og politiet ankommer 

rutinemæssigt i sådanne sager. Forældrene til barnet kontaktes og informeres om ulykken. 

Forældrene er sammen med barnet i undersøgelserne på sygehuset. Konklusionen er heldigvis, at 

barnet ikke har fået skader i forhold til faldet. Forældre og barnet besøger vuggestuen om 

eftermiddagen og barnet er tilbage i vuggestuen dagen efter.  

Der er taget hånd om personalet der var tilstede under ulykken. 

 

Lederen orienterer forvaltningschefen og sender et informationsbrev ud til forældregruppen. 

Brevet til forældregruppen er orienterende og lederen tilkendegiver, at han vil gennemgå og sikre 

procedurerne omkring sikkerheden på badeværelserne og puslesituationer.  

 

Forvaltningen foretager et tilsyn den 31. januar om formiddagen, hvor procedurer på badeværelset 

gennemgås, for at risikovurdering de procedurer der er som instruks til medarbejderne. 

 

Tilrettede instrukser omkring sikkerhed tilsendes tilsynskonsulenten når disse er udarbejdet. 

 

 

Konkret er følgende foretaget: 

Badeværelset er kontrolleret for hvordan rutinerne er ved skiftning af børn. Konkret har 

medarbejderne vist hvordan de gør. 

De fleste ting der skal bruges i forbindelse med skiftning mv. er indenfor rækkevidde og uden at 

personalet skal gå fra pusle situationen. 

 



Lederne har forfattet et skriv og hængt op ved puslebordene, som giver tydelig instruks i, at barnet 

aldrig må forlades alene på puslebordet. Det barn der faldt ned, var ikke uden en voksen i 

situationen. 

 

Efterfølgende er det aftalt med lederen, at der skal justeres i instrukser vedr. sikkerhed på 

badeværelset og helt generelt i institutionen. Dette arbejde prioriterer lederen at få udarbejdet 

hurtigst muligt. 

 

 

 Med fordel kan der laves en rutine, hvor barnets kasse med skiftetøj tages med over til 

puslepladsen inden barnet ligges på puslepladen. 

 

 Instruktion til nye medarbejdere kan med fordel varetages af en bestemt medarbejder, for at 

sikre tydelig og ensrettet informationen til nye medarbejdere. 

 

 Der er instruktioner på skiftning af børn som lige er hængt op for at sikre at barnet altid har 

en hånd fra den voksne - et tiltag der er taget for at undgå og understøtte risici ved skiftning 

af børn. 

 

 

Personale håndbog. 

Der er beskrevet instruktioner til medarbejderne omkring flere ting og situationer for medarbejderne 

i Borggården. 

 

Lederen vil igangsætte et tiltag om, at lave en skriftlig instruktion og procedure omkring det at 

pusle et barn. Denne bliver ændret i kommende uge af lederen og herefter tages den op i lokal-med. 

 

Lederen og Arbejdsmiljø repræsentant foretager en rundering i institutionen for at se på sikkerhed 

og arbejdsmiljø. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


