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Sikkerhed og tryghed i Krudthus
I Krudthus kan vi tilbyde et unikt børneliv. Et liv, hvor børnene lærer noget nyt hele tiden. De
udfordres og udforsker deres egne grænser og vinder derved indsigt og selvværd.
Vi voksne i Krudthus har både en teoretisk uddannelse og stor erfaring i at hjælpe børnene
med disse mange nye udfordringer. Vi bruger vores erfaring til at stille børnene opgaver og
hjælpe dem med hele tiden at blive dygtigere og med at mestre livet i vores skovbørnehave og
i naturen.
Skovbørnehaven kan opleves som en meget stor og anderledes verden at komme ind i - også
som forældre - når man kommer lige fra det lille og trygge miljø i vuggestuen eller dagplejen.
Vi vil gerne med dette notat gøre vores til, at I som forældre føler jer trygge.
Selvom vi her har skrevet, hvad vi gør, skal I altid stille spørgsmål og fortælle os, hvis der er
noget I undrer Jer over.
Færden i skoven
Vi lærer børnene frihed under ansvar – der er regler, som børnene meget hurtigt lærer, og de
SKAL overholdes.
Det betyder at vi i starten er meget opmærksomme på, at børnene er i nærheden af os. Vi
indprenter dem, at de altid skal være så nær på de voksne, at vi altid kan se dem, og de altid
kan se og høre os.
De større børn får nogle gange lidt større grænser – vi voksne skal dog altid vide, hvor
børnene er.
Vi lærer børnene at passe på hinanden. Når vi står ved lågen og skal af sted, tæller vi sammen
med børnene, hvor mange vi er, og taler om hvem der er her i dag, og hvem vi mangler. I
løbet af dagen opfordrer vi ofte til at passe på hinanden og hjælpe hinanden.
Vi samler børnene mange gange om dagen. Når vi går, når stopper op, når spiser, når vi
starter lege og inden vi skal hjem.
Når vi går på vejene, er der altid en voksen forrest og en voksen bagest. På stierne får børnene
lov at løbe, men vi stopper op og tæller f.eks. når vi drejer af ved en vej eller stopper op og
kikker på noget. Vi har særlige stoppesteder
(næsetræet, hestespringet, den røde pæl, stendiget osv.), som børnene meget tidligt lærer at
kende og at respektere.
De nye børn holder vi selvfølgelig særligt opsyn med. I indkøringsfasen gør vi meget ud af lave
korte ture til steder i skoven, der er let overskuelige for børnene.
Leg med reb
Vi har ofte reb med i skoven, så vi kan lave klatrebaner, gynger, balance-ting og meget andet.
Der er selvfølgelig de voksne, der opsætter banerne etc., således at de er OK at bruge for
børnene.
HUSK AT
Snore i børnenes tøj fjernes, så de ikke hænger fast i grene o.l. under leg. Ligeledes sørger vi
for, at børnene ikke har halstørklæder og halskæder på i skoven.
Dolke, save, økser og andet værktøj
Vi har meget ofte foldesave, børnedolke og økser med i skoven.
Allerede fra børnene er 3 år, lærer vi dem at håndtere værktøjet på rette vis. Der er altid en
voksen hos børn, der bruger økser. Og der er aldrig flere børn i gang, end at det er
forsvarligt.
Badning
Vi bader kun, hvor det er trygt at bade. Der er altid minimum en voksen med i vandet og en
voksen på bredden. Antallet af voksne i vandet afhænger af hvor mange og hvilke børn der
bader netop denne dag. Børnene får kun lov til at gå ud til navlen og der er altid en voksen
som sørger for at børnene ikke bevæger sig længere ud end der hvor den voksne befinder sig.
Børnene har ikke badevinger da dette anses for at give en falsk tryghed. Der er aldrig flere
børn i vandet end det er forsvarligt.
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Ophold ved vand
Der er dejligt mange søer i vores skov. Børn elsker vand og det hører med til livet i en
skovbørnehave at plaske i vand og blive våd. Der er altid min. en voksen lige ved siden af
børnene ved bredden. Der hvor vi opholder os, er vandet normalt lavt (under knæhøjde). Hvis
et barn falder i vandet hjælper vi hinanden ved at låne tørt tøj – evt. går vi hjem og tager et
varmt bad.
Ild og bål
Vi elsker at tænde bål. Vi laver som regel suppe på bålet. Vi synger sange og hygger os om
bålet. Vi lærer børnene at få et naturligt forhold til ild. Om vinteren lærer vi dem at tænde
stearinlys med tændstikker, men altid sammen med en voksen.
Det er som udgangspunkt de voksne, der tænder og vedligeholder ilden. Når vi vurderer, at
børnene er parat til det, er de sammen med en voksen med til at tænde og vedligeholde bål.
Når vi har bål, er der altid en voksen ved bålet – og vi har også altid en spand vand eller
brandtæppe i nærheden. Vi bruger aldrig tændvæsker.
Førstehjælp
Målet er at alle vores medarbejdere har et førstehjælpskursus, der er under 5 år gammelt.
Sikkerhed i hus og have
Hus, have og legeredskaber gennemgås 1 gang årligt for sikkerhed for børn.
Alle kemikalier er udenfor rækkevidde af børn. Værktøj bruges under opsyn.
Krudthus bruger som udgangspunkt svanemærkede rengøringsmidler.
Forsikring
Forældrebestyrelsen anbefaler, at I som forældre tegner en privat ulykkesforsikring.
Syg i skoven
Hver gruppe medbringer altid mobiltelefon, så hjælp kan tilkaldes. Vi voksne har app'en 112
installeret på vore mobiltelefoner. 112 får automatisk oplyst GPS koordinater, når vi anvender
app'en ved alarm opkald.
Vi har altid førstehjælpsudstyr med i rygsækken. Desuden medbringer vi en telefonliste over
samtlige børns forældre. Vi har også kort over Tokkekøb hegn med på tur.
Jagt i skoven
Vi adviseres af skovens folk, når der er jagt i området. Vi hænger et opslag op på
forældretavlen til jeres orientering. Vi bliver i krudthus`have hele dagen.
Brand
Vi gennemfører evakueringsøvelse min. 1 gang årligt. Evakueringspladsen er ved sandkassen
på græsplænen længst væk fra huset, hvilket børnene lærer i forbindelse med
evakueringsøvelsen. Huset er forsynet med et automatisk brandalameringsanlæg med
automatisk tilkald af brandvæsen (et anlæg svarende til det, der findes på Hillerød Sygehus
). Brandinstrukser er opsat strategiske steder i huset. Der er etableret flugtveje efter instruks
fra Brandtilsynet. Der er opsat brandbekæmpelsesudstyr relevante steder. Udstyret
kontrolleres årligt.
Hegn
Hele grunden er indhegnet. Hegnet ned til søen er fuldt synligt og opsat ved etableringen af
skovbørnehaven. Hegnet checkes grundigt min. 1 gang årligt ifbm sikkerhedsgennemgangen.
Flåter
I perioden fra april til oktober er der mange flåter i skoven. Vi checker løbende børnene for
flåter, og børnene lærer hurtigt selv at være opmærksomme på disse.
Vi fjerner straks flåter og hvis de har bidt sig fast, fjerne vi dem og tegner en ring rundt om
biddet, så I som forældre kan følge udviklingen. Hvis der udvikler sig en rød plamage, kan det
være tegn på infektion med Borelia. Boreliainfektion skal straks behandles med Penicilin.
Skovens flåter kan også være inficeret med TBE. TBE kan ikke behandles, men kan forebygges
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med vaccination. Vi anbefaler at børnene vaccineres, og alle vi voksne er vaccineret mod TBE.
Embedslægen anbefaler ikke vaccination generelt. Læs mere på www.ssi.dk.
I 2015 er vi blevet opmærksomme på en ny borrelia-type, Borrelia miyamotoi, som ikke giver det
sædvanelige røde udslet, men gentagen feber med ca. 10d ages mellemrum.

I bedes være opmærksomme på disse anderledes symptomer hos både børn og voksne.

