Institutionens selvregistrering forud for pædagogisk tilsyn
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.

Institutionens navn: Troldehøj
Er de forsikringsmæssige forhold
vedrørende institutionen afklaret?
Lever institutionen op til
Sundhedsstyrelsens vejledning om
forebyggende spædbørnsdød?
Forefindes der seleskærer og i et
passende antal? Er de hensigtsmæssigt
placeret?
Overholder institutionen cirkulære om
barneseler?
Overholder institutionen reglerne for
befordring af børn? Befordring af børn
efter gældende regler i henhold til
færdselsloven Bekendtgørelse nr. 324 af
7. april 2006

x

5 seler pr seleskærer

x

Anvendelse af soveseler udarbejdet i Center for Skole og Dagtilbud

x

Befordring af børn efter gældende regler i henhold til færdselsloven
Bekendtgørelse nr. 324 af 7. april 2006:

x

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=2298
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=128569
x
Legetøjsstandard DS/EN 71 samt sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr.
1116 af 12. december 2003: Sikkerhedskravene til legetøj + nr. 337 af 29.
marts 2010 + nr. 338 af 29. marts 2010

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=26410
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=131218
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=131219

x

x

Er eventuelle bemærkninger udbedret ?

x

Overholder institutionen reglerne om
røgfri arbejdstid?

Overholder institutionen
Sundhedsstyrelsens vejledning om
hygiejne i daginstitutioner?
Er der gennemført afstemning om fravalg
af frokostordning indenfor de seneste 2
år?
Er der formuleret en mad- og
måltidspolitik?
Overholder maden i institutionen de
officielle ernæringsanbefalinger fra
Fødevarestyrelsens vejledning?
Er der afholdt brandtilsyn indenfor det
sidste år?
Er der afholdt
brandøvelse/evakueringsøvelse indenfor
det sidste år?
Er der udformet en ajourført
beredskabsplan?
Er retningslinierne for førstehjælpskursus
overholdt?

Ikke
relevant

Sundhedsstyrelsens vejledning "Forebyg Vuggedød"

Er der udført legeplads-tilsyn?

Tjekkes legepladsen dagligt inden
børnene anvender den?
Er giftige svampe/planter fjernet?

Nej

x

Følges der op på besiddelse af kørekort?

Overholder institutionen kravene i
bekendtgørelsen om legetøjsstandard?

JA

x

Bispebjerghospital giftlinjen

Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer. Loven omfatter blandt andet
regler om røgfri miljøer i dag-, fritids- og klubtilbud samt den kommunale
dagpleje og dagplejelignende puljeordninger. + nr. 426 af 18. maj 2016 +
nr. 607 af 18. juni 2012:

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=11388
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=180119
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=142456

x

x

Sundhedsstyrelsens vejledning om hygiejne i daginstitutioner,
udgave fra 2019

x

Jævnfør dagtilbudslovens § 16b

x
x

http://altomkost.dk/
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/K%C3%B8kken
er-i-b%C3%B8rneinstitutioner.aspx

x
x

x
x
x

Er der indhentet børne- og straffeattester
på alle medarbejdere?

x

Bliver børne- og straffeattester fornyet?

OBS. Kun nødvendigt i dagplejen.

Er planlægning af udarbejdelse af en
pædagogisk læreplan igangværende?

Jævnfør Dagtilbudsloven § 8

x

x

Registreret
ved
tilsyn

Er der sat mål for alle læreplanstemaerne
Jævnfør Dagtilbudsloven § 8
i institutionens læreplan?

x

Afholder institutionen de 11 lukkedage?

x

Afholder institutionen de 2 lukket-dage?

x

Er institutionens lukkedage planlagt i
overensstemmelse med Fredensborg
kommunes retningslinier for lukkedage?

x

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

Log ind på hosfrede og kopier derefter linket herunder

https://www.hosfrede.dk/din-arbejdsplads/arbejdsmiljoe/apv#264

Er der fulgt op på anbefalingerne i
APV´en?

x
x

Er der særlige sundhedsmæssige
problemstillinger i jeres institution?
Overholder institutionen reglerne for
medicinhåndtering?
Overholder institutionen retningslinjerne
for håndtering af en bekymring for et
barn?

x

https://www.foa.dk/forbund/temaer/p-aa/skal-du-give-medicin
https://www.fredensborg.dk/borger/boern-og-unge/er-du-bekymretfor-et-barn-eller-en-ung

x

x

Overholder institutionen Fredensborg
kommunes sundhedspolitik?

https://www.fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File
=%2fFiles%2fFiles%2fPolitik%2fPolitikker%2fSundhedspolitik++ma
j+2016.pdf

x

Er der udarbejdet en solpolitik som
efterleves?

https://www.cancer.dk/forebyg/skru-ned-for-solen/boern-og-unge/

x

Overholdes retningslinier for
sprogvurderinger?
Er der udarbejdet en bevægelsespolitik,
og efterleves denne?

Lov om Dagtilbud § 11
x

x

