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Når vi er ude!
Livet udenfor vuggestuen eller børnehaven er vigtigt at udforske. Om det er ude på
legepladsen, i skoven, på biblioteket, på museum eller til fødselsdag, - skal det hvile
på de samme gode værdier og mål for en pædagogisk praksis, som vi lægger inde i
vuggestuen og børnehavens eget fysiske rum.
Børnelivet ude, skal foregå under trykke og omsorgsfulde forhold. Med et personale,
der tager højde for de særlige faktorer, der tæller i forhold til det sted børnene
færdes.
Det er positivt af børnene færdes og udfordres med en mangfoldighed af indtryk fra
daginstitutionens omgivelser og nærmiljø. Livet udenfor daginstitutionens rammer
byder også på en mangfoldighed af oplevelser og læring, der er et vigtigt supplement
i børnenes udvikling af motorik, fællesskaber, personlig viden og kunnen, interesse og
trivsel og meget mere!
Det er daginstitutionens ansvar at sætte og sikre en tilpas balance mellem
udfordringer og sikkerhed. Det er på samme måde personalets ansvar at være tydelig
og klar i den rammesætning og de regler, der sættes for færden og samvær udenfor
daginstitutionen som indenfor daginstitutionen.

Legepladsen er det første vi møder, når vi nærmer os vores enheder i
daginstitutionen. Sikkerheden på legepladsen er styret af klare og tydelige regler for
indretning og materialevalg. Silkeborg Kommunes ejendomsafdelingen føre
overordnet tilsynet med legepladsen. Enhederne har ansvar for at tilse og drive
legepladsen på daglig basis, efter de intentioner der ligger i disse krav og
retningslinjer. Desuden har daginstitutionen udarbejdet en række aftaler om tilsyn og
færdsel på legepladsen for både børn og personale.
Om indretning og sikkerhed på legepladsen se:
http://www.sik.dk/Virksomhed/Produktsikkerhed-for-fagfolk/Love-og-regler-forproduktsikkerhed/Produkter-til-boern-og-babyer-love-og-regler/Legeredskaber-loveog-regler
På vores legeplads anvendes som udgangspunkt børnehavens legetøj, da udstyret er
sikkerhedsmæssigt i orden. På ”cykeldage” eller ”legetøjsdage” er der undtagelser fra
disse regler. I enhederne er der konkrete aftaler om børnenes brug af cykelhjelm, når
de cykler på legepladsen.
Børnene skal bruge håndledsbeskyttere, hvid de kører på rulleskøjter.
Børnene må kun lege med snor, sjippetov o. lign under opsyn af voksne.
Snore i kælke skal være så korte, at de ikke udgør en risiko i børnehaven.
I institutionen tælles børnene som minimum to gang dagligt.
Børnelisterne tjekkes og følges løbende op.
Den person som lukker gennemgår børnelisterne og sikrer at de passer, og der ringes
til forældre, hvis der er børn der ikke er skrevet ud.
Skønsmæssigt få børn alene på legepladsen, og de må være på et aftalt
afgrænset område.
Vi er så mange voksne på legepladsen at det er pædagogisk forsvarligt. Vi har
overblik over legepladsen og de børn der er ude.
Vi orienterer hinanden når vi går ud og ind af legepladsen.
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Skal vi på tur, har vi skriftlig orienteret om den helt konkrete destination for turen.
Hvilket klokkeslæt vi går og hvornår vi forventer være tilbage.
Det er personalets ansvar at børnene færdes sikkert og forsvarligt i forhold til
omgivelser. Ligesom det er institutionens ansvar, at der skal man være en forsvarlig
normering, når man forlader institutionens område.
Personalet har altid en liste med på tur med navne på de børn som deltager. Vi
medbringer altid mobiltelefon på turen. I institutionen er der altid en liste eller andet
med navne på de børn som er på tur.
På ture ud af huset opråbes børnene ved navn og de tælles jævnligt alt efter hvor vi
er. De tælles hvis man flytter sig og når man vender tilbage. Alle børn tælles igen, så
snart vi er hjemme.
Vi opfordre forældre til ikke at bringe og hente børnene, mens vi er undervejs, da det
kan skabe unødig forvirring i antallet af børn, overblik, aftaler og påklædning.
Ved busture går der altid en voksen først og sidst ind og ud af bussen. Den voksne
det går først ud får talt børnene.
Afkrydsningslister og telefon tages med på ture.
Når vi bestiller bus skal børnene kunne sidde fastspændt. Når vi benytter offentlig
transport skal seler, som forefindes i bussen, anvendes.
Tilføjelse til Silkeborg kommunes befordringspolitik er, at vi ikke kører i private biler
med børnene, men kan benytter os af Taxa.
I nødstilfælde tilkalder vi Falck.
I trafikken går børnene hånd i hånd og der tages hensyn til at det er
sikkerhedsmæssigt forsvarligt, i forhold til børnenes alder og antal.
Når børnene leger på ture stiller vi voksne os strategisk, så vi har godt overblik over
gruppen.
Vi anbefaler alle, der færdes udenfor børnehaven, at bære refleksvest.
Forældreansvar og arrangementer.
Det er personalet, der har ansvaret for børnene, så længe børnene er
afleveret i vores varetægt. Det vil sig at vi har ansvaret indtil vi tydeligt har aftalt
at børnene er overdraget til forældrene. i
Det kan på visse tidspunkter være svært - derfor er det en god ide at personalet på
forhånd har aftalt hvem der "tjekker børn ud", samt at give en fælles information om
hvem der har ansvaret for børnene under f. eks sommerfest.
At "komme hjem fra tur" kan være et andet tidspunkt for forvirring om ansvaret.
Derfor er det vigtigt at enhederne har aftalt en hente procedure i disse tilfælde.ii
Ansvaret for børnene kan ikke overdrages kollektivt. Det vil sige at man som
forældre kun kan få ansvaret for eget barn og ikke for gruppen af børn.iii
Personalet har ansvar for alle grupper og alle børn også de grupper der går med
voksne, der ikke er ansat. Vi kan ikke uddelirere dette ansvar uden, vi på forhånd, har
fået tilladelse af samtlige børns forældre og forholdt os til om aktiviteten kan
gennemføres trykt og sikkert.
Se også vores aftaler om tilsyn ved børns afhentning i dagtilbuddet.
Vejrlig og børn.
I forår og sommerperioden med sol, skal børnene være smurt ind i solcreme
hjemmefra, - derefter tjekker vi op på alle børn i middagsstunden, samt vurderer
hvorvidt der er skygge nok til børnene ophold ude.
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Vi vurderer om børnene skal ud i stærk varme og kraftig kulde.
Ved torden, kraftig storm og isslag vi går inden døre i tilfælde af ovennævnte
vejrfænomener, af hensyn til sikkerhed.
Børn og vand er en fantastisk blanding! Vand er et vigtigt element i børnenes
hverdag - vi drikker det, vi vasker hænder, vi vander blomster, vi vasker tøj også
videre, og så videre! Vand kan få børn til at glemme sig selv, fordybe sig i timevis,
skaber nye fællesskaber, hoppe, løbe og danse. Børnene skal have mulighed for at
inddrage vand i deres lege på legepladsen. Ligesom børnene skal opleve vand i fri
natur.
På legepladsen skal vi overveje det ressourcemæssige perspektiv, med vandspild og
drikkevandsressourcer - samtidig med at vi skal sikre at det vand børnene har adgang
til, ikke er forurenet eller på anden måde kan skade børnene. Vi må ikke opsamle
pytter af vand, der er dybere end børnene kan ligge på maven i dem uden at få vand i
luftvejene. Regler for dette findes i det ovenstående link om indretning af legepladsen.
Badning med småbørn er også beskrevet i dette link, www.badesikkerhed.
I Silkeborg Kommune må der kun bades med børn i naturen, hvis børnene kun bliver
våd til anklerne. Hvis børnene soppe eller skal "i til navlen" skal mindst en af
personalet have bestået "Basin prøven" eller der skal være en Livredder til stede.
Påklædning ude. Det er naturligvis personalets ansvar at børnene er passende
påklædt når de er ude. Det er forældrene ansvar at barnet har passende tøj til
rådighed, der er medbragt hjemmefra. Passende vil sige, et varieret udvalg der kan
kompensere for varme, kulde, fugt, afstemt efter årstiden og at barnet kan passe det
tøj der medbringes.
Vi tager gerne individuelle hensyn til børnenes dømmekraft og øger gradvis børnenes
medansvar - jo ældre de er og jo mere de selv magter.
Vi forbyder snore, tørklæder og lignende vi vurder udgør en kvælnings risiko.
Vi opfordrer til at man giver børn tøj, sko og lignende som fremmer deres
selvhjulpenhed og bevægelsesfrihed.
Hvis børnene ikke har passende tøj med, hjælper vi dem, hvis vi kan. Vi vil
efterfølgende taler med barnets forældre om det.
Vi giver generel information om hvad vi synes er nødvendig og passende påklædning,
til forældrene.
Måltider på legepladsen eller ude i naturen.
Det er en dejlig ting, at spise ude, når vejret er til det. Vi skal være opmærksomme
på bier/hvepse i sæsonnen.
Der er en selvfølge, at der rydder op efter måltidet og affald samles sammen og
kommes i affaldscontainere! Både børn og voksne.
Hvis det er muligt vasker man hænder ligesom vi plejer. At spise ude betyder at
vanlige regler for måltidet kan træde ud af kraft.
Børn der spiser ude skal hjælpes hvis forholdene gør det vanskeligt for dem. Både de
fysiske rammer, hygiejne og lignene.
Børn og bål:
Vi har kun bål, hvor der er etableret bålpladser. Der skal altid være mindst en voksen
ved bålet.
Børnene skal guides ved bålet. Der skal være tydelige normer for adfærd ved og
omkring bålet.
Bålets størrelse er afstemt med bålpladsens størrelse, med vejr og vind! Vi fortrækker
at tænde op med optændingsbriketter frem for avis.

Udepolitik i Daginstitutionen Gudenåen 2014.
Der skal altid være adgang til vand ved bålet, det kan være i form af en spand med
vand eller lign.
Vi brug ikke brænde, der har været industriel forarbejdet, - lak, lim og trykbehandlet.

i

F.eks.: Mads er afleveret i børnehaven kl. 9. Først på eftermiddagen begynder børnehavens
sommerfest, hvor alle børn og forældre er inviteret. Mads' mor ankommer ca en halv time senere.
Børnehaven har ansvaret for Mads indtil at en konkret personale har haft kontakt til Mads' mor og
overdraget Mads og han er "krydset ud" på fremmødelisten.
ii

F.eks. Medbring afkrydsningslister, hvis børnene hentes ude, på vej hjem, på besøgsstedet, - så
forældre kan "tjekke børn ud" selvom man er andre steder end hjemme i børnehaven.
iii

F.eks. Anne har fødselsdag og har, inviterer en børnegruppe. Personalet har ansvar for alle børn til
fødselsdagen.
Nu skal børnene til fødselsdagen på skattejagt og far har lavet et spændende jagt gennem stisystemet i
nabolaget. Børnene skal gå i små grupper. Det er de store børn og de er godt kendt i området. Der er 7
grupper og 3 personale, 2 forældre, en mormor og naboens 16 årige datter der også er barnepige for
flere af børnene!

