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Før barna legger seg sjekker vi at de ikke har mat eller andre fremmedlegemer i munnen, som 

kan setter seg   i halsen når de legger seg til å sove. Barna har som hovedregel seler på i 

vognposen, men i noen vognposer er det vanskelig å tre igjennom selene.  Vi vil be dere 

foreldre om å sjekke at soveposene og selene til ditt barn fungerer som det skal.  Hvis dere tar 

vognen med hjem, sjekk etter at det ikke ligger små ting i vognen eller i vognposen når dere 

tar vognen og vognposen tilbake til barnehagen. I tilfeller vognene er defekte, gis beskjed om 

dette til foreldre umiddelbart .Dersom dere skal kjøpe nye seler til vognen er det et ønske fra 

oss ansatte at deres barn har seler av denne typen her: 

https://www.barnashus.no/zero2four-gasele-vognsele-sort-11559.html  

 

Denne typen seler er enkle å feste i vognen, da er bare to punkter som må festes. Vi sjekker 

vognene jevnlig, og hvis vi oppdager feil på vogn/sele så gir vi tilbakemelding fortløpende til 

foreldre/foresatte. 

Når barna sover i vognene, er de plassert på baksiden -rett utenfor vinduene på Marihøna.  

Vognene sjekks ofte og jevnlig, det legges Baby Call vognene. På vinteren skal ingen vogner 

plasseres under takrennene, dette på grunn av fare for snøras fra taket. 

På soverommet inne i barnehagen er det en voksen tilstede til alle barna er sovnet. Døren 

mellom soverom og avdeling har innfelt glass slik at vi at hele tiden kan overvåke hva som 

skjer inne på soverommet (sjekkes hvert 5 minutt).  Alle avdelingene har Baby Call som kan 

brukes på soverom og ute i vognene. 

Er det for mange kuldegrader ute, blir vognene plassert i garderoben på Marihøna 

Personalet deltar jevnlig på sikkerhetskurs med hjerte/lungeredning, samt livreddingskurs.  2 

ganger i året går vi igjennom barnehagen beredskapspermen med sikkerhetsrutinene, alle må 

skrive under på at de har lest gjennom rutinene. 
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