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15. Öryggismál 

Foreldrar eiga að geta treyst því að öryggi barnanna sé tryggt af fremsta 

megni á meðan þau dvelja í leikskólanum. Börnin eru ávallt undir eftirliti 

þannig að þau hvorki skaði sjálf sig né aðra. Í stórum barnahóp er þó 

óhjákvæmilegt að óhöpp eða jafnvel slys verði á börnunum. Börn eru 

slysatryggð meðan þau eru í leikskólanum. 

15.1. Slys 

Ef barn slasast í leikskólanum eru foreldrar látnir vita strax. Ef vafi er á 

greiningu er hringt á slysadeild og leitað ráða. Í bráðatilfellum er hringt á 

sjúkrabíl eða farið með barn beint á slysadeild. Fyrstu viðbrögð við slysum 

byggja þó á þeirri þekkingu, þjálfun og reynslu sem starfsmenn hafa og því 

er nauðsynlegt að sú þekking sé góð. Öll slys eru skráð á þar til gerð 

eyðublöð. 

15.2. Áfallahjálp 

Börn geta fengið andlegt áfall af ýmsum orsökum, s.s. vegna ástvinamissis, 

breytinga á fjölskylduaðstæðum eða vegna sjúkdóma og slysa. Einnig geta 

börn átt erfitt ef besti vinurinn flytur burt og ganga þá jafnvel í gegnum 

sorgarferli. Það er því mjög mikilvægt að starfsmenn fái vitneskju um hvað 

gerst hafi í lífi barnsins svo þeir geti brugðist rétt við og veitt barninu þann 

stuðning sem það þarf á að halda. Leikskólastjóri veitir leiðsögn um hvernig 

starfsmenn skulu bregðast við og aðstoða barnið við að vinna sig út úr 

áfallinu. Unnið er eftir áfallaáætlun leikskólans, en hana er hægt að nálgast 

hér. 

15.3. Brunavarnir 

Nauðsynlegt er að gott samstarf sé við eldvarnareftirlitið og slökkvilið um 

brunavarnir í leikskólanum. Leikskólinn þarf einnig að hafa rýmingaráætlun 

fyrir hverja deild ef eldur kemur upp og er æfing að lágmarki einu sinni á 

ári. Allir starfsmenn eru meðvitaðir um mikilvægi þess að ef eldur kemur 

upp er forgangsatriði að koma börnunum út úr húsi og á öruggan stað. 

https://trollaborg.skagafjordur.is/static/files/oryggishandbok/afallaaaetlun-2019.pdf
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Starfsmenn eru fræddir um neyðarútgönguleiðir, staðsetningu slökkvitækja 

og notkun þeirra. 

15.4. Eftirlit með öryggisþáttum 

Allur búnaður og húsnæði er skoðað af starfsmönnum sveitarfélagsins á 

hverju ári og úrbætur eru gerðar eftir þörfum. Lóð leikskólans er skoðuð 

árlega af fagaðilum. Leikskólalóð er ætíð yfirfarin áður en börnin fara í 

útiveru. 

15.5. Öryggi barna í bíl       

Samkvæmt 71. grein umferðalaga eiga öll börn að vera með réttan 

öryggisbúnað í bíl, s.s. barnabílstól, beltispúða eða annan sérstakan 

öryggis- og verndarbúnað ásamt öryggisbelti. Í sömu lagagrein kemur 

einnig fram að börn undir 150 cm á hæð mega ekki vera farþegar í framsæti 

ef þar er uppblásanlegur öryggispúði. 

Samkvæmt umferðarlögum og reglugerð um notkun öryggis- og 

verndarbúnaðar í ökutækjum, er meginreglan sú að börn lægri en 135 cm 

skuli nota viðurkenndan öryggis- og verndarbúnað í samræmi við þyngd 

þess. Fyrir börn þriggja ára og eldri er hópbifreið (rútu) þó leyfilegt að nota 

þann öryggis- og verndarbúnað fyrir börnin sem til staðar er í bifreiðinni 

(bílbelti).   

Í sumum rútum eru einungis tveggja punkta belti og þá má einungis festa 

barnabílstól sem er gerður fyrir tveggja punkta belti. Athugið að aldrei má 

festa öryggisbúnað í tveggja punkta belti ef hann er eingöngu gerður fyrir 

þriggja punkta belti því það skapar falskt öryggi. 

Barn sem er vant að nota sessu með eða án baks á ekki að nota sessu ef 

rútan er einungis með tveggja punkta belti. Hætta er þá á að barnið kastist 

upp úr beltinu ef rútan lendir í árekstri eða veltu. Öruggara er að barnið noti 

einungis tveggja punkta beltið. 

Í rútum sem eru með þriggja punkta belti á að festa barnið á sama hátt og 

það er fest í fjölskyldubílinn.  

Í bílferðum á vegum sveitarfélagsins eru börnin tryggð gegn óhöppum.  
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15.6. Öryggisáætlanir Tröllaborgar 

Í leikskólann Tröllaborg eru gerðar ýmsar öryggisáætlanir sem eru 

aðgengilegar á heimasíðu leikskólans. 

 

Flensufaraldur sjá hér. 

Jafnréttisáætlun sjá hér. 

Eineltisáætlun sjá hér. 

Óveðursáætlun sjá hér. 

Móttaka nýbúa sjá hér. 

Áfallaáætlun sjá hér. 

Áætlun vegna mengunar sjá hér. 

Rýmingaráætlanir, Hofsós sjá hér, Hólar sjá hér.   

https://trollaborg.skagafjordur.is/static/files/oryggishandbok/vidbragsaaetlun-trollaborgar-2015.pdf
https://trollaborg.skagafjordur.is/static/files/oryggishandbok/jafnrettisaaetlun-leikskola-skagafjardar.pdf
https://trollaborg.skagafjordur.is/static/files/oryggishandbok/einelti-2019.pdf
https://trollaborg.skagafjordur.is/static/files/oryggishandbok/ovedursaaetlun-trollaborgar-2019.pdf
https://trollaborg.skagafjordur.is/static/files/oryggishandbok/mottaka-nybua-2019.pdf
https://trollaborg.skagafjordur.is/static/files/oryggishandbok/afallaaaetlun-2019.pdf
http://trollaborg.skagafjordur.is/static/files/oryggishandbok/vidbragsaaetlun-vegna-mengunar.pdf
https://trollaborg.skagafjordur.is/static/files/gagnabanki/aaetlanir/rymingaraaetlun-hofsosi.pdf
https://trollaborg.skagafjordur.is/static/files/gagnabanki/aaetlanir/rymingaraaetlun-holum.pdf



