WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE HMS – ved dugnad
Weidemannsveien barnehage er en foreldredrevet barnehage der foreldregruppen bidrar
inn med dugnadsarbeid i forhold til barnehagens ytre struktur. Dvs. at foreldregruppa stiller
med et eierstyret som skal ivareta blant annet økonomi, personal, samarbeidsutvalg og ikke
minst dugnad/HMS.
Praktisk ansvar – dugnader:
I løpet av året er det satt av 4 dugnadsområder. En for hver årstid. Vårdugnaden avvikles
innen 01.-17.mai. Høstdugnaden innen september/midten av oktober. Når sommer - og
vinterdugnadene avvikles avhenger av føre og værforhold.
Vår og høstdugnadene er en del av barnehagens tradisjon og er tuftet på god gammeldags
dugnadsånd der vi sammen, store og små, møtes for å utføre et arbeidsstykke til felles beste.
Dette er også en sosial arena der ungene får oppleve at foreldre omgås og det danner en
sosial setting som gagner brukerne som helhet.
Vårdugnad:
Bygningsmassen - Typiske oppgaver på vårdugnaden er oljing av plattinger, rekkverk og
utemøbler. Beising av vegger på hus/grillhytte vil også være gunstig på vårparten da
tørkeperioden kan være bedre enn på høsten. (?) Sjekke status på bygningsmassen (tak,
vindusrammer, malingsbehov etc.)
Uteområde - Sjekk av lekeplassutstyr og rapportering av mangler/avvik samt lukke avvik vi
kan gjøre selv eks. stramme løse skruer. Vending(lufting) av sikkerhetssand eventuelt
påfylling ved behov. For å skape et mykt fallunderlag. Beising av rundstokker/omramming.
Plukke stein på plenområder og rake bort løv. Småreparasjoner av på utebuer, grillhytte.
Overhaling av motorisert utstyr som gressklipper/kantklipper og motorsag.
Containerleie – avhengig av mengden avfall leies det container.
Sommerdugnad:
Barnehagen er stengt 3 uker på sommeren. Da leies det inn et rengjøringsbyrå som tar
rundvask og boning av gulv. Personalet rydder lokalet klart til vasking/boning mens
foreldrene må sette på plass igjen de fleste og største møblene før åpning i august. Avtales
nærmere.
Gressklipping etter en turnus.

Høstdugnad:
Bygningsmassen – innvendig maling av gulvlister, karmlister etc. (skal legges til en helg eller
til planleggingsdagene i oktober). Smøring av skinnesystemer på skyvedørene. Justering av
innvendige dører. Flikking av dørstokker/karmer
Uteområde – eventuelt det som ikke blei fullført ved vårdugnaden.
Forsikring ved dugnadsarbeid:
Alle deltakere er ulykkesforsikret gjennom PBL – Private Barnehagers Landsforbund
(Gjensidige)
HMS:
Når en skal utføre arbeid i regi av Weidemannsveien Barnehage og i fellesskap med ungene
må en i høyeste grad ta hensyn til sikkerhet. Sikkerhetstanken og risikovurderingen skal være
styrende i alt det som foretas. Foreldre/foresatt må selv ha øye for sine barn og veilede de
bort fra uønskede situasjoner eller holde de unna arbeid som kan vurderes som farlig for
barn.
Sikkerhet ved bruk av motoriserte redskaper:
Ved bruk av kantklipper skal verneutstyr brukes –
Briller, øreklokker.
Ved bruk av motorsag skal verneutstyr brukes –
Bukse, hansker, briller, øreklokker.
Verneutstyr finnes i bua. (skulle kanskje hatt vernesko tilgjengelig?)
Nå har det seg slik at noen arbeidsoppgaver er lite sikkerhetskrevende.
De generelle oppgavene på vår og høstdugnadene er ikke særlig farlige og utfordrer derfor
ikke sikkerheten i stor grad. Det er heller når uvante og uvanlige arbeidsoppgaver som
dukker opp at sikkerheten utfordres!!!!!! Derfor må vi tenke igjennom hvilke oppgaver som
står for tur og således utforme en HMS for den nevnte oppgaven. Eksempelvis ved bruk av
kappsag, motorsag etc.

