Vandpyttens regler for samvær med børn
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Lyngby Tårbæk kommune har udarbejdet to guides for samvær med børn. Disse to dokumenter,
”Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn” og ”Handleguide til
fagpersoner” er udleveret til hver stue i Vandpytten, så det er nemt at orientere sig om, hvilke
opmærksomheds-punkter vi skal have fokus på når vi er sammen med børnene i hverdagens
pædagogiske praksis.
Det er til enhver tid lederen og pædagogerne som har instruktionspligten til nye medarbejdere, så de
er orienteret om retningslinjerne og ved hvor ovenstående guides er placeret på stuen.
Der er ikke udstukket præcise kommunale retningslinjer for hvordan medarbejdere på et fagligt og
personligt plan skal omgås børn og unge, men Lyngby Tårbæk kommune stiller krav om, at det
enkelte dagtilbud har skriftlige principper og retningslinjer for, hvordan man konkret vil forebygge
overgreb mod børn.
Vandpytten har prioriteret at udskifte alle indvendige døre til stuerne, køkkenet og børnebadeværelserne med glasdøre, så der er indblik. På badeværelsesdørene er der opsat film på nederste del,
så vi kan respektere børnenes behov for privatliv, når de benytter toiletterne.
Retningslinjerne skal ses som en beskyttelse af både børn og medarbejdere. I forhold til
Ligestillingsloven er mænd og kvinder ligestillet i samvær med børn.
I Vandpytten har vi taget vedtaget følgende:
➢ Alle medarbejdere må kigge hinanden over skulderen i arbejdet med børnene og stille
undrende/opklarende spørgsmål, hvis de oplever situationer som virker stødende eller
grænseoverskridende.
➢ Medarbejdernes påklædning må ikke være udfordrende. Vi tillader ikke korte bluser/toppe
som blotter maven, kavalergange så dybe at det meste af barmen er synlig, miniskørt eller
hotpants og vi går ikke med bar overkrop.
➢ Når vi skifter ble på børn eller hjælper børn på toilettet, skal badeværelsesdørene altid stå
åbne. Voksne bruger altid handsker. Hvis børn, af blufærdighedshensyn, ønsker døren
lukket, er det ok da vi har døre med glas.
➢ Når vi hjælper lidt større børn som har tisset i bukserne skal badeværelsesdørene altid stå
åbne. I det omfang barnet kan være deltagende i tøj skiftet, fungerer den voksne som hjælper
i forhold til at lægge rent tøj frem og guide barnet gennem processen med at få nyt tøj på.
Afhængig af alder, kan børnene selv vaske sig, hvis den voksne udleverer våde vaskeklude
til opgaven. Dette gælder dog ikke, hvis et barn har haft afføring i bukserne. Her må den
voksne være mere aktivt deltagende. Voksne bærer altid handsker og børnene kan tilbydes
handsker, hvis de ikke vil røre ved deres våde tøj.
➢ Enkelte af vores familier har en forventning om, at nogle ansatte ikke må hjælpe deres børn
med bleskift eller på toilettet. Vi kan ikke love forældrene at det kan efterkommes, men i de
tilfælde hvor det kan lade sig gøre vil vi vise det hensyn. Vi afbryder ikke pædagogiske
aktiviteter for at hente en anden kollega til opgaven og det bliver forældrene oplyst om, når
de henvender sig om spørgsmålet.
➢ I situationer hvor vi leger med vand, både indendørs og udendørs, skal børnene som
minimum beholde underbukserne på. Enkelte af vores familier har derudover en forventning
om, at deres døtre også beholder undertrøjen på og dette vil vi gerne efterkomme. Vi
opfordrer forældrene til at medbringe badetøj til deres børn. Voksne er altid fuldt påklædt.

➢ Af pædagogiske årsager kan medarbejdere godt arbejde alene med en mindre gruppe børn.
Når medarbejdere arbejder med børnene i et af grupperummene, er der indblik til rummet,
da vi har glasdøre.
➢ Hvis en medarbejder tager alene på tur med et par børn, skal turen altid foregå i det
offentlige rum.
➢ En medarbejder må ikke, alene, tage børn med på besøg i sit private hjem.
➢ Vi tager ikke børn med i kælderen.
➢ Når vi tager børn på skødet skal barnet enten sidde med samlede ben til en af siderne eller
sidde med ryggen mod den voksnes mave.
➢ Vi kysser aldrig børn på munden. Et smækkys på kinden eller panden er ok. Børn der selv
inviterer til kys på munden, fortæller vi, at det kun er noget man gør med sin nærmeste
familie, men vi vil godt give børnene et kram.
➢ Vi kan planlægge ture til svømmehallen, men det er den voksnes egen personlige grænse,
der afgør om de vil bade med børnene. Der skal altid være to voksne på en tur til
svømmehallen og Lyngby-Tårbæk kommunes regler skal følges. Det betyder at man kun må
have to børn med pr. voksen, de skal begge to have et opdateret livredderkursus og der skal
opbevares en kopi af deres beståede prøve i institutionen. Den ene af dem skal være i vandet
ved børnene og den anden skal opholde sig på bassinkanten.

Ovenstående retningslinjer kan til enhver tid suppleres med yderligere punkter, og medarbejdere
opfordres til at henvende sig til leder eller souschef, hvis de oplever et behov for dette.

