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November 2013
Dette dokument indeholder Middelfart kommunes retningsliner for en række emner, som
forældre skal tage stilling til om deres barn må deltage i. En accept på deltagelse kaldes i
BørneIntra for ”Fuldmagt”.
Indhold:
Retningslinjer for kørsel i offentligt transportmiddel
Retningslinjer for transport af børn i Minibus
Retningslinjer for transport af børn i Børnehavens Christiania cykel
Retningslinjer for transport af børn i personalets private biler.
Retningslinjer i dagtilbud vedr. fotos, der frit kan benyttes i BørneIntra, til ophængning
og til særlige lejligheder ved arrangementer.
Retningslinjer for offentliggørelse af videooptagelser af børn på daginstitutionens
hjemmeside eller BørneIntra
Retningslinjer for badning - børn og unge i dagtilbud i Middelfart kommune

Retningslinjer for kørsel i offentligt transportmiddel
Lejet bus:
Når børn i Middelfart kommunes dagtilbud skal transporteres i lejet bus, benytter vi så vidt det er muligt busser, hvor
der er påmonteret godkendte sikkerhedsseler.
Ved benyttelse af offentlige busser gælder følgende:
Børn på 3 år og derover med en højde på under 135cm skal anvende sikkerhedssele eller anden godkendt
sikkerhedsudstyr, i det omfang siddepladsen er forsynet hermed. Der er ikke krav om fastspænding af børn under 3 år
ved befordring i busser.
Retningslinjer for transport af børn i Taxa
Børn i Middelfart kommunes dagtilbud skal være fastspændt i sikkerhedssele på samme måde som i privat bil, når de
transporteres i taxa.
Regler for brug af sikkerhedssele:
Børn under 135 cm skal være spændt fast i godkendt sikkerhedsudstyr, der passer til vægt og højde. Da børn op til 6
års alderen er under 135 cm, gælder denne regel for alle børn i dagtilbud.
Børn op til ca. 1 år skal sidde i babystol
Børn i alderen 1-4 år skal sidde i barnestol
Børn fra ca. 4-6 år skal sidde på selepude med ryglæn i en tre-punktsele.
Akut kørsel i Taxa:
Ved akut kørsel til skadestue eller læge er det tilladt kun at bruge det sikkerhedsudstyr, der forefindes i taxaen.
Ved akut kørsel gælder følgende bestemmelser i færdselsloven:
Bestemmelsen i færdselslovens § 80 stk. 1 om børns anvendelse af særligt tilpasset sikkerhedsudstyr gælder ikke ved
befordring af børn i taxi, når der ikke er særligt tilpasset sikkerhedsudstyr til rådighed for barnet, og
1. barnet er under 3 år og benytter en siddeplads på et andet sæde end forsædet og anvender sikkerhedssele.
2. barnet er tre år eller derover, benytter en siddeplads på et andet sæde end forsædet og anvender
sikkerhedssele.
Kørselstilladelse:
Forældre (forældremyndighedsindehaver) giver tilladelse til, at barnet må transporteres i offentligt transportmiddel
under forudsætning af ovenstående bestemmelser.
Samtykkeerklæringen kan til enhver tid tilbagekaldes af forældrene.
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Retningslinjer for transport af børn i Minibus
En minibus er defineret som et køretøj, der maksimalt kan medtage 8 passagerer ud over føreren, og dermed
betragtes minibussen som en almindelig personbil.
Ansvar:
Det er lederen af dagtilbuddet der afgør hvem der må transportere børnene.
Det er lederen der har ansvaret for, at minibussen er i lovlig stand.
Det er altid føreren af minibussen, der har ansvaret for passagerne under transporten.
Det er førerens ansvar at være i besiddelse af et gyldigt kørekort.
Passagerer og bemanding:
Der må kun medtages det antal passagerer, der er siddepladser + seler til i minibussen.
Den enkelte daginstitution/dagpleje afgør selv, hvorledes transport af børn skal foregå - f.eks. hvorvidt man vil
benytte en ekstra voksen under transporten.

Sikkerhed:
Alle i minibussen skal være spændt fast. Børn under 135 cm skal være spændt fast i godkendt sikkerhedsudstyr, der
passer til vægt og højde. Da børn op til 6 års alderen er under 135 cm, gælder denne regel for alle børn i dagtilbud.
Børn op til ca.1 år skal sidde i babystol
Børn i alderen 1-4 år skal sidde i barnestol
Børn fra ca. 4-6 år skal sidde på selepude med ryglæn i en tre-punktsele.
Kommer børn til skade under bilkørsel i børnehavens minibus gælder reglerne i færdselsloven.
Her står:” Den, der er ansvarlig for et motordrevet køretøj, skal erstatte skader, som køretøjet volder ved
færdselsuheld, --”.
Det betyder at ejeren eller brugeren af bilen altid er erstatningspligtig for et uheld, og at passagerer – herunder børn,
der er kommet til skade altid vil få erstatning fra bilens lovpligtige ansvarsforsikring.
Kørselstilladelse:
Forældre (forældremyndighedsindehaver) give ved deres samtykke her på Intranettet tilladelse til, at institutionens
personale må køre med barnet i minibus.
Samtykkeerklæringen kan til enhver tid tilbagekaldes af forældrene.

Retningslinjer for transport af børn i Børnehavens Christiania cykel
Det er lederen af dagtilbuddet der afgør hvem der må transportere børnene i Børnehavens Christiania cykel.
Det er lederen der har ansvaret for at cyklen er i lovlig stand.
Det er altid føreren af cyklen der har ansvaret for passagerne under transporten.
Børnene skal være spændt fast i godkendte seler og bære cykelhjelm under transporten
Føreren af cyklen er iklædt gul sikkerhedsvest med reflekser
Kørselstilladelse:
Forældre (forældremyndighedsindehaver) giver med deres tilkendegivelse her på BørneIntra tilladelse til, at
institutionens personale må køre med barnet i Børnehavens Christiania cykel.
Samtykkeerklæringen kan til enhver tid tilbagekaldes af forældrene.
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Retningslinjer for transport af børn i personalets private biler.
I Middelfart kommunes dagtilbud benytter vi som udgangspunkt offentlige transportmidler.
Enkelte gange ser vi os dog nødsaget til at benytte personalets private biler.
Det er lederen af dagtilbuddet der afgør hvem der må transportere børnene i privat bil.
Det er altid føreren af bilen, der har ansvaret for passagerne under transporten og at bilen er i lovlig stand ved kørsel.
Det er førerens ansvar at være i besiddelse af et gyldigt kørekort.
Sikkerhed:
Der må kun medtages det antal passagerer, som der er siddepladser + seler til i bilen.
Alle i personbil skal være spændt fast. Børn under 135 cm skal være spændt fast i godkendt sikkerhedsudstyr, der
passer til vægt og højde. Da børn op til 6 års alderen er under 135 cm, gælder denne regel for alle børn i dagtilbud:
Børn op til ca.1 år skal sidde i babystol,
Børn i alderen 1-4 år skal sidde i barnestol
Børn fra ca. 4-6 år skal sidde på selepude med ryglæn i en tre-punktsele.
Forsikring:
Kommer børn til skade under bilkørsel i de ansattes biler, gælder reglerne i færdselsloven.
Her står:” Den, der er ansvarlig for et motordrevet køretøj, skal erstatte skader, som køretøjet volder ved
færdselsuheld, --”.
Det betyder at ejeren eller brugeren af bilen altid er erstatningspligtig for et uheld, og at passagerer – herunder børn,
der er kommet til skade altid vil få erstatning fra bilens lovpligtige ansvarsforsikring.

Kørselstilladelse:
Forældre (forældremyndighedsindehaver) giver tilladelse til, at institutionens personale må køre med barnet i privat
personbil.
Samtykkeerklæringen kan til enhver tid tilbagekaldes af forældrene.

Retningslinjer i dagtilbud vedr. fotos, der frit kan benyttes i BørneIntra, til ophængning og til
særlige lejligheder ved arrangementer.
Datatilsynet har et notat fra d. 20.2.2008, hvor tilsynets beskriver deres praksis vedrørende offentliggørelse af billeder
på internettet.
Situationsbilleder defineres som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet.
Eks. det at være gæst til en koncert, legende børn i en skolegård eller besøgende i en zoologisk have.
Portrætbilleder har i modsætning til situationsbilleder det formål at afbilde en eller flere bestemte personer.
Som udgangspunkt kan alle situationsbilleder offentliggøres uden samtykke med hjemmet jf. interesseafvejningsreglen
i persondatalovens § 6 stk. 1, nr. 7.
Da der er tale om en helhedsvurdering om formålet med offentliggørelsen, skal dette ske under hensyntagen til
karakteren af billedet, herunder den sammenhæng, hvori billedet optræder og formålet med offentliggørelsen. Det
afgørende er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. Billederne skal
således være harmløse.
Som altovervejende udgangspunkt kræver det samtykke at offentliggøre portrætbilleder på internet.
Procedure i Middelfart Kommune:
For at undgå tvivl om hvorvidt de billeder, der tages i dagtilbud, er portrætbilleder eller situationsbilleder, indhentes
hvert år tilladelse hos forældrene til at tage billeder, der frit kan benyttes på Børneintra, til ophængning og til særlige
lejligheder ved arrangementer.
Samtykkeerklæringen kan til enhver tid tilbagekaldes af forældrene.
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Retningslinjer for offentliggørelse af videooptagelser af børn på daginstitutionens hjemmeside
eller BørneIntra
I Middelfart kommunes dagtilbud benytter vi af og til videooptagelser af børn i forskellige aktiviteter.
For at offentliggøre videooptagelser af jeres barn på institutionens hjemmeside eller BørneIntra har vi brug for jeres
tilladelse.
Samtykkeerklæringen kan til enhver tid tilbagekaldes af forældrene.

Retningslinjer for badning - børn og unge i dagtilbud i Middelfart kommune
Badning i hav, sø, badelande og lignende må alene finde sted, hvis det kan foregå under fuldt betryggende forhold.
Hvis badning foregår på friland, skal pædagogen inden badning tillades have en sikkerhed for, at bund- og
strømforhold mv. ikke frembyder nogen fare.
Badning bør kun foregå på et for børnene nøje afgrænset område, som er let at overskue, og hvor alle kan bunde. Der
bør være mindst 2 voksne, af hvilke den ene opholder sig på land, mens den anden deltager i badningen og markerer
ydergrænsen for det tilladte område.
Begge de ledsagende skal kunne svømme og mindst den ene af dem skal være uddannet livredder. Der bør ikke være
mere end 5-8 børn i vandet på samme tid.
Herudover skal det præciseres, at badning i bassin i børnehaven eller når børnehaven besøger private hjem, skal være
overvåget.
Det er tilladt at soppe til anklerne uden ovennævnte foranstaltninger.
Samtykkeerklæringen kan til enhver tid tilbagekaldes af forældrene.

