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RISK- OCH KONSEKVENSANALYS APOTEKAREN 2019-03-21 

AVDELNING I GAMLA BIBLIOTEKET   

RISK 1 3 5 ÅTGÄRD ANSVAR 

Saknas staket runt hela utegården/inte anpassat för 

yngre barn. (Säkerhet)  

- Barn kan springa iväg och försvinna.  

- Otryggt som personal  

- Stress hos personal  

   Flytta staket från Dungen 

Staket runt gården  

Malin 

Klätterställning (hög) 

- Barn kan ramla ned och göra sig illa.  

 

   Mindre grupper för att ha stenkoll.  

Nyttja utegården på förskolan. 
Personal 

Linbanan  

- Barn kan bli påkörda av andra barn.

   Mindre grupper för att ha stenkoll. 

Nyttja utegården på förskolan. 
Personal 

Mycket trafik - Taxibilar som står på skolgården vid 

hämtning av skolbarn. Många bilar kör mellan 

gympahallen och slöjdlokalerna samt att storvägen 

är nära.  

- Påkörning barn

   Mindre grupper för att ha stenkoll. 

 
Malin 

Personal 

Nyttja gården på förskolan – passera idrottsvägen 

mellan skolan och förskolan. Hemtjänst, varubil, 

bulkbilen etc. för måltider.  

- Påkörning barn 
 

   Noga som pedagog att samla barnen, två 

och två på rad med ett band/krokar.  

Jobba förebyggande ex. att prata om 

trafikvett. Ser sig för när man ska passera 

vägen, inget bus etc. 
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Föräldrar, vart de ska hämta och lämna barn.  

- Oro för föräldrarna som kan skapa stress.

   Rutiner och praktisk förvaring och tydlighet 

från förskolan.  

Ex. efter mellis hämtas alla barn på 

Apotekaren.  

Om barn ska ha med sig saker hem och det 

finns kvar i bibliotekets lokaler, vid 

information om rutiner att föräldrar ansvarar 

för att planerar för det. 

Personal 

Om något händer och det är 2 personal och ex. ett 

barn kräks i bibliotekets lokaler, är det inte lika enkelt 

att hjälpas åt.  

- Ensamarbete, skapar stress.

   Ringa över till personal som finns i 

Apotekarens lokaler.  

 

Personal 

Samarbete överlag. Oro innan organisationen är 

klar.  

- Vilka ska jag jobba med? 

- Vilka tider kommer jag få? 

- Innan lokaler beslutats om som ska nyttjas.   

   Organisera schematekniskt, utgår från 

barnens vistelsetider.  

Organisation barngrupper.  

Besluta hur det ska organiseras/jobbas, 

fördelas barn i de befintliga lokalerna. 

Malin 

Personal 

Sammanslagning Apotekaren och Dungen i 

befintliga lokaler som inte är anpassade (STOR och 

SMÅ ca 17 barn/avdelning)  

- högre ljudnivån fler olyckor, konflikter, tvätt, 

disk, mer av allt som kan skapa stress. 

   Ta ljudplattor från Dungen 

Dela upp grupperna mer över dagen.  

Jobba förebyggande genom ett medvetet 

arbetssätt för att sänka ljudnivån. 

Organisation/plan.  

Malin  

Personal  

Mycket löst folk som passerar.  

- Risk stress  
 

     

 


