
 

Handlingsplan gällande barnolycksfall 
 

Förskolan Kompiskraft har ett aktivt arbete för att förhindra olycksfall och skador, detta 

arbete bygger delvis på barnskyddsronden som genomförs två gånger per år, vid varje 

terminsstart, men också på det dagliga arbetet på förskolan. 

 

Om det sker en allvarlig olycka på förskolan eller inom förskolans verksamhet gäller 

följande: 

En person ansvarar för det skadade barnet, eller tillkallar en kollega som kan underlätta eller 

hjälpa till. En personal ansvarar för att övriga barn tas väl omhand och informeras om vad 

som hänt på lämpligt sätt. Vid allvarliga olyckor tillkallas ambulans eller etableras kontakt 

med sjukvården. Vårdnadshavare eller anhörig kontaktas (se ICE-lista i avdelningspärmen *) 

så att de kan möta upp vid sjukhus eller hämta barnet på förskolan. En i personalen följer med 

barnet vid eventuell resa i ambulans eller taxi till akuten på sjukhus. För kännedom 

informeras rektor och ordförande samma dag. 

 

Vid allvarligare skada skrivs en incidentrapport som lämnas till rektor och som arkiverar den i 

pärm för särskilda händelser. Alla förskolebarn inom Stockholms stad är 

olycksfallsförsäkrade via S:t Erik försäkring. 

 

*ansvarig att uppdatera listan är avdelningens pärmansvarige, detta görs kontinuerligt och 

följs upp på planeringsdagarna i dec/jan) 

 

Vid lättare olyckor som inte kräver akutsjukvård gäller följande: 

En personal tar ansvar för det barn som gjort sig illa, han eller hon stannar med barnet tills allt 

verkar okej. Vårdnadshavare rings in till förskolan om personalen anser att barnet efter 

olyckan inte kan eller bör delta i verksamheten. Vid en olycka eller skada av den arten att 

barnet inte behöver gå hem från förskolan, bör personal välja att ringa vårdnadshavare eller 

anhöriga och informera om vad som hänt. Detta för att vårdnadshavare eller anhöriga själva 

ska avgöra om de vill hämta sitt barn eller inte. Alla olyckor och skador ska skrivas upp i vår 

avdelningspärm, så att andra kollegor kan informera vårdnadshavare eller anhörig om 

olyckan/skadan vid hämtning av barnet. Vi ringer inte vårdnadshavare om barnet fått ett 

skrapsår eller en liten skada. 

 

Hjärt- och lungräddning barn 

• Börja med 5 inblås 



• 30 hjärtkompressioner 

• 2 inblås 

 

Fortsätt med 30 kompressioner och 2 inblås till dess att ambulanspersonal tar över. Är ni flera 

i arbetslaget, så lös av varandra! 

 

Handlingsplanen utvärderas på personalens planeringsdagar i samband med varje årsslut. 

Vid behov förändras planen. 
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