
Dagplejen – Dagtilbuddene i Skørping 
 
 

Beredskabsplan: 
 
En krise- og omsorgsplan bringer psykisk tryghed i fokus på lige fod med fysisk sikkerhed. 
I denne krise- og omsorgsplan har du, din familie og dine kolleger altid mulighed for at 
læse hvordan proceduren er, når der opstår en krisesituation og hvordan vi kan drage 
omsorg for den/de kriseramte. 
 

• Det er legalt at melde sig syg, hvis man har det psykisk dårligt. 
• Det er vigtigt i sådanne situationer at tage ansvar for egen person, og gå i dialog 

med leder om sin situation. 
• Det er vigtigt at handle i den givne situation, fremfor at være passiv. 
• Det er en god ide, at tage imod tilbud om krisehjælp, også selvom du ikke i 

øjeblikket føler du har brug for det. Der kan komme en reaktion senere som kunne 
være undgået ved øjeblikkelig krisehjælp. 

 
 
 
 

 Dagplejer Pædagog / leder Andet 
Ved mindre 
uheld: 

• Kontakt forældre for evt. at 
bringe barnet til læge eller 
skadestue. 
Lykkes det ikke at få fat i 
forældrene kontaktes 
pædagog, leder eller en 
nabo/andre, som er ved 
børnene indtil dagplejer er 
tilbage igen 

• Pædagog og leder orienteres 
om uheldet 

Pædagog følger op.  

Ved alvorlige 
ulykker eller 
sygdom 

• Bevar roen og vurder 
ulykken/sygdommen  

• Udøve liv reddende 
førstehjælp og ring 112 

• Ring til forældre 
Ring til pædagog/leder 

• Hvis ikke du får fat i 
forældre/pædagog – kontakt 
nabo/andre 

Pædagog/leder 
følger op med besøg 
og snak om 
hændelsen hurtigst 
muligt. 

Der kan 
tilbydes 
krisehjælp 

Ved dagplejebarns tilskadekomst 



• Får du ikke fat i en som kan 
være ved dine børn, så må 
Falck tage det tilskadekomne 
barn med uden 
voksenledsagelse. 

Dødsfald blandt 
dagplejebørn 
hos dagplejer 

• Bevar roen og giv 
livreddende førstehjælp 

• Ring 112 

• Ring til pædagog/leder 

• Pædagog / leder kontakter 
forældre 

• Kontakt kolleger/familie som 
kan være hos dig 

• Hvis dagplejer ønsker det, 
gives der fri til begravelsen 

Pædagog / leder 
drager omsorg for 
dagplejer 
 
Flytter børn og 
orienterer deres 
forældre 
 
Leder/pædagog 
deltager evt. i 
begravelsen. 

Der tilbydes 
krisehjælp til 
alle 
involverede. 

Dødsfald blandt 
dagplejebørn i 
barnets eget 
hjem 

• Dagplejer kontakter pædagog 
eller leder 

• Hvis dagplejer ønsker det, 
gives der fri til begravelsen 

Leder/pædagog 
orienterer de øvrige 
forældre, så 
dagplejer kan 
overholde sin 
tavshedspligt. 
 
Leder/pædagog 
deltager evt. i 
begravelsen. 
Leder eller pædagog 
drager omsorg for 
dagplejer 

Der tilbydes 
krisehjælp 

Modtagelse af 
mishandlet 
barn 

• Kontakt pædagog eller leder Pædagog følger op  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 Dagplejer Pædagog / leder Andre 

Ved dagplejers 
tilskadekomst/ 
sygdom 
 
Børn/ægtefælle 

Kontakter pædagog 
eller leder 
 
 
Pædagog eller 
ledelsen møder op 
på din bopæl. 
 
Hvis disse ikke 
træffes, kan du få en 
nabo eller andre til 
at være ved 
børnene, hvis du 
skal forlade huset. 

Pædagog orienterer 
forældre 
 
 
Børnene afhentes 
eller kommer i 
gæstepleje 

Der kan tilbydes 
krisehjælp 

Dagplejers pludselige 
død 

De pårørende 
kontakter leder 

Forældrene 
orienteres. 
Kolleger orienteres. 
Pædagog og leder 
deltager i begravelsen 

Der tilbydes 
krisehjælp til 
kolleger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Dagplejer Pædagog / leder Andre 
Dagplejer udsat for 
trusler, vold osv. 

Kontakt leder 
 
Ved fysisk vold og 
trusler anmelder 
dagplejer det altid til 
politiet 

Der kommer altid en 
pædagog hvis 
dagplejer ønsker det. 
 
Er dagplejer 
uarbejdsdygtig 
arrangerer pædagog 
afhentning/flytning af 
børnene 

Gøre brug af 
ægtefælle eller 
kollega 
 
Der tilbydes 
krisehjælp. 

 
 
 
 

Ved dagplejers tilskadekomst 
Herunder også dagplejers ægtefælle, børn og forældre 

Dagplejer udsat for truende adfærd 



 
 
 
 Dagplejer Pædagog / leder Andre 
Ved brand  Få børnene i 

sikkerhed 
 
Ring 112 
 
Kontakt leder 
 

Pædagog orienterer 
forældre 
 
Børnene afhentes 
eller kommer i 
gæstepleje 

Der tilbydes 
krisehjælp 

 
 
Hvis den der henter barnet er påvirket af medicin, alkohol eller stoffer: 
 
Hvis der opstår en situation, hvor det må vurderes at den der henter barnet ikke vil være i 
stand til at tage vare på det, har du pligt til at reagere. 
I første omgang forsøges der at tale personen fra at afhente barnet.  
Afklar om en anden kan afhente (anden forældre, bedsteforældre, andre i netværket) 
 
Du kan evt. tilbyde at ringe efter en taxa.  
Lykkes dette ikke, må personen oplyses om, at du som borger er nødt til at anmelde 
vedkommende til politiet for spirituskørsel. 
Du må ikke selv forsøge at vriste nøglerne fra personen.  
 
Du må aldrig forsøge fysisk at forhindre at barnet tages med. 
 
Efterfølgende kontaktes lederen. 
 

Brand i dagplejers hjem 


