
Børne – sikkerhedspolitik i Børnehuset Elletoften og Solgården. 

GUIDE: Sådan gør du hvis et barn bliver væk. 

 

Det er enhver pædagogs skræk pludselig ikke at have styr på alle børn. Det er 

en isnende fornemmelse at opdage, at et barn er væk fra turen i byen, et sted i 

skoven eller fra institutionen. Men det kan ske. 

 
Vi har udarbejdet denne Børne – sikkerhedspolitik, som udstikker retningslinjer for, hvordan vi bedst 

muligt kan tage vare på børnenes sikkerhed omkring hegnet på legepladsen, på ture i nærområdet eller 

med offentlige transportmidler. Ligeledes ønsker vi at, samarbejde med forældrene om, hvordan vi 

sikrer at, vores fælles børn bliver bedst muligt rustet til at, klare forskellige situationer. 

Vi skal sørge for at, have telefon med på tur, så der kan ringes hjem til børnehuset eller efter anden 

hjælp. Stamoplysninger medbringes på de børn, der er med på tur. 

Der skrives turliste, hvilke børn er med, hvor går turen hen og tidspunkt for hjemkomst oplyses til 

øvrige personaler og forældre. 
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 BØRN OVER HEGNET – PÅ LEGEPLADSEN? 

Forberedelse Vi skal jævnligt bruge samlinger til at, tale med 

børnene om ”ikke at kravle på/over hegnet”, og 

lære dem at, de skal hente en voksen hvis de ser 

andre børn gøre det. Være opmærksomme på at, 

det er oftest om sommeren børnene kravler over 

hegnet, da vores træer her skygger for en stor 

del af legepladsen, hvorimod om vinteren hvor 

træerne endnu ikke har blade, kan vi se en meget 

større del af legepladsen.  

Der skal minimum være 2 voksne på legepladsen, 

som kan gå rundt uafhængigt af hinanden og 

dække hver deres halvdel. Det er altid det mest 

erfarne personale der er på børnene og andet 

personale som tager sig af det praktiske, hvis 

dette er nødvendigt. Gå rundt på legepladsen, 

fjern eventuelle kasser, eller andet som står ved 

hegnet, så børnene ikke kan komme op og over 

hegnet. 

 

Procedure hvis uheldet er ude. 1. Kontakt straks leder, hvis ikke denne er 

tilstede, kontakt da nærmeste pædagog. 

2. Medbring en mobil når der søges efter 

børnene. Husk altid at have institutionens 

tlf.nr. indkodet. 

3. Så mange som muligt leder efter børnene. 

4. Alle børn samles på en stue, så vi kan få 

et overblik over, hvor mange børn der er 

væk og hvem. Børnene råbes op en for en. 

5. Ude: søg altid først i nærheden af de 

store veje, herefter ad stier og mere 

stille veje. Tænk over hvor 

barnet/børnene sandsynligvis vil gå hen, 

bor det f.eks. I nærheden? 

6. Er barnet/børnene ikke at finde inden for 
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få minutter, ringes der til institutionen, 

hvor leder eller pædagog vurderer om 

politiet skal kontaktes. Politiet tilkaldes 

indenfor kort tid, da der ikke er langt ud 

til trafikeret vej. 

7. Leder eller pædagog tager kontakt til 

barnets/børnenes forældre, for at 

informere dem om situationen. 

8. Distriktsleder Kaja Bonde Pedersen 

informeres herefter på tlf. 72 36 63 21 

 

Forældreansvar. Tal gerne med børnene om at, det er meget 

vigtigt at de aldrig kravler over/på hegnet, når de 

er på legepladsen, og hvis de ser andre børn gøre 

det, skal det fortælle det til en voksen. 

Lad ikke jeres barn/børn åbne og lukke lågen ved 

at løfte dem op eller lade dem stå på lågen, det 

fortæller barnet at det er i orden at gå ind og ud 

selv, hvis man kan. 

 

Efterfølgende. Alle forældre orienteres om hændelsen, så de 

kan tale med deres barn/børn herom derhjemme, 

da det for nogen børn kan være en 

forskrækkelse, når de ser voksne blive nervøse. 

Lederen indkalder hurtigst muligt til en samtale 

med barnets/børnenes forældre og det personale 

som var tilstede under episoden. 

Der tilbydes yderlig indsats, hvis der er et behov. 

 

 

                                                     

 

 SIKKERHED NÅR VI ER PÅ TUR. 

Forberedelse. 1. Vi voksne skal på forhånd have planlagt, 

hvilke børn vi primært har øje på og 

fordele os i ”gå-grupper” med disse børn.  
2. Børnene informeres grundigt om, at de 

skal på tur og at der skal mange med.  

3. Forældre og resterende personale tilbage 

i huset, informeres om hvilke børn og 

http://www.google.dk/imgres?start=387&um=1&hl=da&biw=1344&bih=659&tbm=isch&tbnid=3FnglEkhjIn4ZM:&imgrefurl=http://www.sparet-er-tjent.dk/2011/11/smlfe-malebog.html&docid=-G3JumkxfH4lmM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-5ffPadyWX-8/Tr-vCOLO8fI/AAAAAAAABG8/TUjP4oqqCrU/s1600/Sm%C3%B8lferne%2Btegninger%2B(37).jpg&w=301&h=167&ei=iIEPUrX0I82WhQeih4HIAQ&zoom=1&iact=rc&page=13&tbnh=133&tbnw=240&ndsp=8&ved=1t:429,r:89,s:300,i:271&tx=117&ty=105
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voksne, som er på tur - hvor, hvordan og 

forventet hjemkomst.  

4. Husk mobil med indkodet tlf.nr. til 

institutionen.  

5. Børnene skal hele tiden gå hånd i hånd – 

to og to efter hinanden. Det er den 

forreste voksnes ansvar at sikre, at 

resten af gruppen kan følge med. Der skal 

altid gå en voksen bagerst og følge 

bagtroppen.  

6. Tæl børnene op til flere gange.  

 

Procedure hvis et, eller flere børn bliver væk. 1. Så snart vi konstaterer at nogle børn er 

væk, kontakt institutionens leder. Er 

denne ikke tilstede kontakt da pædagogen 

eller det øvrige personale. 

2. Børnehuset Elletoften og Solgården har 

ansvaret for at, sikre der bliver tilkaldt 

hjælp til at lede efter de forsvundne 

børn.  

3. Vi skal lede efter de forsvundne børn, 

men aldrig forlade den resterende gruppe.  

4. Led først i nærheden af farlige steder 

(veje, søer mv.) hernæst sandsynlige 

steder.  

5. Hvis børnene ikke er fundet inden for 

meget kort tid, kontakt da ledelsen igen, 

for i samråd at vurdere om politi skal 

tilkaldes.  

6. Politiet tilkaldes inden for kort tid, 

afhængigt af hvor farligt området er 

(trafik, søer mv.)  

7. Ledelsen skal orientere barnets forældre 

straks og herefter distriktsleder Kaja 

Bonde Pedersen på tlf. 72 36 63 21 
 

Efterfølgende. Alle forældre hvis børn har været med på denne 

tur, skal underrettes om hændelsen, så de kan 

tale med og tage hånd om deres eget barn herom 

derhjemme. Der er altid mulighed for at få en 

grundig samtale med ledelsen af både personaler 

og forældre, som måtte føle behov.  

Lederen indkalder hurtigst muligt til en samtale 

med barnets/børnenes forældre og det personale 

som var tilstede under episoden. 

 

Forældreansvar. Træn gerne med jeres børn i trafikken, så de 

lærer hvordan reglerne er. Lær dem at gå inderst 

på fortovet, ikke at løbe ud på vejen, stoppe op 



 

 

 

 

4 
 

ved en kantsten osv.  

 

 

 SIKKERHED NÅR 1 VOKSEN ER PÅ TUR MED 

EN GRUPPE BØRN. 

Forberedelse. 1. Turen tilpasses efter børnenes alder og 

tilrettelægges efter om vi skal gå i trafik, 

skov osv.  

2. Børnene informeres grundigt om, at de 

skal på tur, hvorhen og hvilke 

forventninger der er til dem.  

3. Husk altid at informere dine kollegaer 

hvilke børn du har med på tur. Hvor, 

hvordan og forventet hjemkomst.  

4. Husk mobil med indkodet tlf.nr. til 

institutionen.  

5. De mindste børn skal holdes i hånden af 

den voksne eller køres i klapvogn. 

6. Den voksne går bagerst med de mindste 

børn hånden.  

7. På ubefærdede veje eller i skoven, kan 

børnene bevæge sig mere frit. Men aldrig 

længere ude af sigte, end vi er helt sikre 

på, vi kan få fat på dem igen  

8. Børnene bliver nemmere stedkendte, hvis 

vi undervejs viser dem ”pejlemærker” som 

sten, sjove træer mv.  
 

Procedure hvis børn bliver væk. 1. Så snart vi konstaterer at nogle børn er 

væk, kontakt da institutionens leder. Er 

denne ikke tilstede kontakt da pædagogen 

eller det øvrige personale.  

2. Børnehuset Elletoften og Solgården har 

ansvaret for at, sikre der bliver tilkaldt 

hjælp til at lede efter det/de forsvundne 

barn/børn.  

3. Vi skal lede efter de forsvundne børn, 

men aldrig forlade den resterende gruppe.  

4. Led først i nærheden af farlige steder 

(veje, søer mv.) hernæst sandsynlige 

steder.  

5. Hvis børnene ikke er fundet inden for 

kort tid, kontakt da ledelsen igen, for i 

samråd at vurdere om politi skal tilkaldes.  

6. Politiet tilkaldes inden for kort tid, 

afhængigt af hvor farligt området er 

(trafik, søer mv.)  

7. Ledelsen orienterer barnets forældre 
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straks og herefter kontaktes 

distriksleder Kaja Bonde Pedersen på 

tlf.nr. 72 36 63 21 
 

Efterfølgende. Når børnene er fundet, skal der være tid og ro til 

at tale med dem. Samtidig skal børnenes 

forældre underrettes, hvis det ikke allerede er 

sket. Husk også at informere de forældre, hvis 

børn der har haft oplevelsen tæt på sig. De kan 

være blevet forskrækkede og have brug for at 

tale om det derhjemme. Der er altid mulighed for 

at få en grundig samtale med ledelsen af både 

personaler og forældre, som måtte føle behov. 

Lederen indkalder hurtigst muligt til en samtale 

med barnets/børnenes forældre og det personale 

som var tilstede under episoden. 
  

Forældreansvar. Tal gerne med børnene om at, det er vigtigt de 

altid kan se de voksne, når de er med på tur. De 

må aldrig løbe væk eller for langt i forvejen. 

Træn gerne sammen med børnene når I er 

hjemme. Sørg for, at de lærer at overholde 

aftaler og tal med dem om alvoren af at blive 

væk.  

 

 

 

 

 SIKKERHED UD OG IND AF OFFENTLIGE 
TRANSPORTMIDLER. 

Forberedelse. 1. Forbered børnene på hvad de skal og 

hvilke forventninger der er til dem  

2. Tæl børnene meget ofte 

3. Få øjenkontakt med chaufføren hvis 

muligt  

4. Hvis 2 voksne: 1 voksen ind først og 1 

voksen ind sidst.  

5. Hvis 1 voksen: børn ind først og voksen 

ind sidst.  
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6. Sørg for at sidde samlet  

7. I tog: Saml børnene i mellemgang før 

udstigning  

8.  Informer børnene i god tid inden 

udstigning  

9. Tæl inden udstigning og tæl så snart vi er 

kommet ud  

10. Hvis 2 voksne: 1 voksen ud først og 1 

voksen ud sidst  

11. Hvis 1 voksen: voksen ud først og børn ud 

sidst 
 

Procedure hvis børn bliver væk. 1. Kontakt straks institutionen.  

2. Oplys hvor I er og hvilken bus/tog de 

glemte børn befinder sig i.  

3. Institutionen ringer straks videre og 

informerer tog el. busselskab.  

4. Bliv i nærheden af afstigningsstedet og 

bevar roen bedst muligt.  

5. Opsøg hjælp omkring mens der ventes på 

at høre nærmere fra institutionen. 

6. Herefter kontaktes institutionens leder, 

som tager kontakt til de pågældende 

børns forældre. 

7. Distriksleder Kaja Bonde Pedersen 

orienteres på tlf.nr. 72 36 63 21  
 

Efterfølgende. Børnenes forældre underrettes, hvis det ikke 

allerede er sket. Husk også at informere de 

forældre, hvis børn haft oplevelsen tæt på sig og 

tal episoden godt igennem med børnene. De kan 

være blevet forskrækkede og have brug for at 

tale om det derhjemme. Der er altid mulighed for 

at få en grundig samtale med ledelsen af både 

personaler og forældre, som måtte føle behov. 

Lederen indkalder hurtigst muligt til en samtale 

med barnets/børnenes forældre og det personale 

som var tilstede under episoden. 
 

Forældreansvar. Lær gerne jeres børn at færdes i offentlige 

transportmidler og generelt om god trafikkultur.  
 

 


