Selvregistrering forud for pædagogisk tilsyn - dagtilbud
Forud for tilsynet skal du som daglig leder af institutionen besvare denne selvregistrering og returnere til den tilknyttede konsulent.
Skemaet indeholder spørgsmål, tilhørende tekst og/eller links til gældende lovgivning, forskellige styrelsers anvisninger mm.
som du kan have behov for i forhold til at vurdere om institutionen lever op til krav, regler m.m.
Dato:

Institutionens navn:

Er de forsikringsmæssige forhold
vedrørende institutionen afklaret?

Ja

+

Lever institutionen op til
Sundhedsstyrelsens vejledning om
forebyggende spædbørnsdød?

Sundhedsstyrelsens vejledning "Forebyg Vuggedød" - tryk her

+

Forefindes der seleskærer og i et
passende antal? Er de hensigtsmæssigt
placeret?

5 seler pr seleskærer

+

Overholder institutionen cirkulære om
barneseler?

Retningslinjer for anvendelse af seler i højstole og barnevognsseler tryk her

+

Overholder institutionen reglerne for
befordring af børn? Befordring af børn
efter gældende regler i henhold til
færdselsloven Bekendtgørelse nr. 324 af
7. april 2006

Bekendtgørelse nr 324 om brug af sikkerhedsseler m.v. - tryk her
+

Bekendtgørelse nr 1113 om ændring af bekendtgørelse om brug af
sikkerhedsseler m.v. - tryk her

+

Følges der op på besiddelse af kørekort?
Overholder institutionen kravene i
bekendtgørelsen om legetøjsstandard?

+

Bekendtgørelse nr 1116 om sikkerhedskrav til legetøj og produkter tryk her

+

Bekendtgørelse nr 337 om ændring af bekendtgørelse om
sikkerhedskrav til lehetøj og produkter - tryk her

+

Bekendtgørelse nr 338 om ændring af bekendtgørelse om
sikkerhedskrav til legetøj og produkter - tryk her

+

Er der udført legeplads-tilsyn?

+

Er eventuelle bemærkninger udbedret ?

+

Tjekkes legepladsen dagligt inden
børnene anvender den?

+

Er giftige svampe/planter fjernet?

Bispebjerghospital giftlinjen - tryk her

Overholder institutionen reglerne om
røgfri arbejdsplads?

Lov om røgfri miljøer - tryk her
Lov om elektroniske cigaretter m.v. - tryk her
Lov om ændring af lov om røgfri miljøer - tryk her

Overholder institutionen
Sundhedsstyrelsens vejledning om
hygiejne i daginstitutioner?

Sundhedsstyrelsens vejledning om hygiejne i daginstitutioner
(2019) - tryk her

+

+
+
+

+

Er der gennemført afstemning om fravalg
af frokostordning indenfor de seneste 2
Frokost i daginstitutioner, dagtilbudsloven §16b - tryk her
år?

+

Er der formuleret en mad- og
måltidspolitik?

+

Overholder maden i institutionen de
officielle ernæringsanbefalinger fra
Fødevarestyrelsens vejledning?

De officielle kostråd - tryk her
+

Køkkener i børneinstitutioner - tryk her

+

Nej

Ikke
relevant

Reg.
Ved
tilsyn

Er der afholdt brandtilsyn indenfor det
sidste år?

+
Ja

Er der afholdt
brandøvelse/evakueringsøvelse indenfor
det sidste år?

+

Er der udformet en ajourført
beredskabsplan?

+

Er retningslinierne for førstehjælpskursus
Kurser hosfrede.dk - tryk her
overholdt?

+

Er der indhentet børne- og straffeattester
Retningslinjer for indhentelse af straffe- og børneattester - tryk her
på alle medarbejdere?

+

Bliver børne- og straffeattester fornyet?

Nej

OBS. Kun nødvendigt i dagplejen.

Er der sat mål for alle læreplanstemaerne
Jævnfør Dagtilbudsloven § 8 - tryk her
i institutionens læreplan?
Afholder institutionen de 11 lukkedage?

Lukkedage dagtilbud Fredensborg - tryk her

Afholder institutionen de 2 lukket-dage?

Lukkedage dagtilbud Fredensborg - tryk her

Er der gennemført en APV i institutionen
indenfor de sidste 2 år?

APV, ArbejdsPladsVurdering - tryk her

+
+
+

Hvordan er der fulgt op på anbefalingerne Vi har haft fokus på de pågældende områder og fundet løsninger som har
i APV´en?
afhjulpet udfordringerne. Der udarbejdes ny apv i slutningen af 2020
Er der særlige sundhedsmæssige
problemstillinger i jeres institution?

+

Overholder institutionen reglerne for
medicinhåndtering?

Skal du give medicin? (FOA) - tryk her

Overholder institutionen retningslinjerne
for håndtering af en bekymring for et
barn?

Er du bekymret for et barn ellr en ung? - tryk her

Overholder institutionen Fredensborg
kommunes sundhedspolitik?

Kultur-, fritids- og sundhedsfremmepolitik Fredensborg Kommune tryk her

Er der udarbejdet en solpolitik som
efterleves?

Solbeskyttelse og børn, Kræftens Bekæmpelse - tryk her

Overholdes retningslinier for
sprogvurderinger?

Sprogvurdering og sprogstimulering, dagtilbudslov §11 - tryk her

Er der udarbejdet en bevægelsespolitik,
og efterleves denne?

Vi har ikke udarbejdet en bevægelsespolitik. Bevægelse indgår i vores
pædagogiske tilrettelæggelse.

+

+
+
+

+

Opbevares sengetøj og soveposer i et
opvarmet lokale?

+

Efterlever institutionen hygiejneretningslinjer i forhold til Covid-19,
herunder håndvask ved ankomst til
institutionen?

+

Ikke
relevant

Reg.
Ved
tilsyn

Vi har ikke udarbejdet en bevægelsespolitik. Bevægelse

gelsespolitik. Bevægelse indgår hver dag i vores pædagogiske tilrettelagt aktiviteter og i børnenes selvvalgte aktiviteter

