Riskbedömning
Datum:
Arbetsplats:
Deltagare:
Ansvarig chef,
skyddsombud

2020-01-03
Förskola Ragunda kommun
Lie Östborg Rektor, Maria Renvall Förvaltningschef, Berit Forsgård skyddsombud

Barnomsorg på obekväm arbetstid
25 kap. Annan pedagogisk verksamhet
Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds
5 § Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till
föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.
6 § Sådan verksamhet som avses i 2-5 §§ ska utformas med respekt för barnets rättigheter och i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar
och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan
människor. Den ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar
på. Var och en som verkar inom sådan verksamhet ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Verksamheten
ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att den främjar allsidiga kontakter och social gemenskap.

Riskbedömning

Handlingsplan

Riskkällor och risker

Allvarlig risk

Annan risk

Åtgärder

Verksamhet öppet kl. 18-22,
bemannas 17.30-22.30

Ekonomisk
risk, Osäkerhet
om hur många
vårdnadshavare
som nyttjar
denna service

Mellan 0-1 barn
kommer per
kväll/natt enl
undersökning dec 19, många
vårdnadshavare har

Få in vårdnadshavarnas behov av vistelsetider i
god tid, 1 månad före
Anställa 1,5 personal för omsorg på obekväm
arbetstid.

Kostnader - budget
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Ansvarig

Klart
när

Uppföljning
och kontroll

inte fast schema så
det är svårplanerat
med bemanning
Risk till onödiga
kostnader med
personal och mat, om
barn inte kommer.

Ta fram/vad som gäller rutiner för vad personal
ska göra om det inte kommer barn

Rätt till 15-timmars förskola

Risk att barnen som
ska använda denna
service inte kommer
på dagtid och att de
riskerar att missa
pedagogiska
aktiviteter. De
riskerar att förlora
kamratrelationer

Barnen har rätt till 15 timmars förskola, vilket
erbjuds anpassat om de inte har annat behov. Vid
annat behov fortsätter platsen på förskolan som
vanligt.

Ensamarbete

Ensamarbete

Bemannas med två personal per pass.
Ensamarbete ska ej förekomma i omsorg för barn
nattetid

Anpassa lokalen

Lokal anpassad
utifrån lagar för att ha
kvälls-nattverksamhet
Sovplatser

Kontroll av lagar, brandanpassning mm (tekniska
har fått uppdraget) Framtagande av
brandskyddsplan kostar ca 50 000 kr.
Avdelningarna Pluto är ett förslag på lokal

Störning av förskolans
verksamhet

Förskolans
verksamhet påverkas

Enligt Östersunds kommun, flyttade de
verksamheten till egna lokaler då förskolans
verksamhet stördes av omsorgen på obekväm
arbetstid. Det var t ex vem som ansvarade för
vad/vilket material i lokalen, material som
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förskolan beställt användes upp av omsorgen,
plats för utrustning mm
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