
Køkkenet Ja Nej
Er komfuret i køkkenet forsynet med komfurgitter?

Er der ovnlås på ovnen?

Er knive og sakse placeret uden for barnets rækkevidde?

Er plastikposer gemt væk, så de ikke er til at få fat på for barnet?

Badeværelset Ja Nej
Er badeværelsegulvet forsynet med skridsikre måtter?

Er der termostat på hanen i badeværelset, så skoldning undgås?

Er al medicin (også vitaminpiller) placeret uden for barnets rækkevidde?

Døre, vinduer, låger og skuffer Ja Nej
Er alle døre forsynet med dørstoppere eller klemmesikringer, så de ikke smækker i og klemmer barnets 
fingre?

Er døren til altanen forsynet med en sikring eller en højtsiddende krog, så barnet ikke kan åbne den?

Er der børnesikring (gitter eller sikringsbeslag) på alle vinduer, så barnet ikke kan falde ud?

Er der låse på alle skabe med farligt indhold?

Er skuffer med farligt indhold forsynet med skuffespærrer?

Er alle rengøringsmidler, kemikalier og olielamper (+ olie) placeret i aflåste skabe uden for barnets 
rækkevidde?

El, brandsikkerhed og radiatorer Ja Nej
Er stikkontakter børnesikre eller forsynet med stikkontaktbeskyttere?

Ligger der ledninger løst på gulvet?

Hænger der ledninger fra el-apparater eller lamper, som barnet kan få fat i?

Er askebægre, cigaretpakker, tændstikker, lightere og lignende farlige genstande fjernet?

Er brændeovnen eller pejsen afskærmet med gitter?

Møbler og trapper Ja Nej
Er møblerne placeret, så de ikke kan bruges som klatreredskaber til at nå op i vinduer el. andet?

Er alle møbler med afrundede hjørner eller forsynet med hjørnebeskyttere?

Er løse tæpper forsynet med skridsikkert underlag?

Er indvendige trapper med lukkede trin?

Er indvendige trapper forsynet med gitter oppe og nede?

Er trappen ordentligt belyst og forsynet med gelænder i børnehøjde?

Tjekliste til et sikkert hjem
Her er en tjekliste, du kan bruge til at gennemgå sikkerheden i dit hjem i børnevenlig højde.
Se hvor mange gange du svarer nej, og find ud af om der er specielle områder i dit hjem, hvor du kan 
reducere risikoen for ulykker.
Vil du vide mere om hvordan du kan forbygge ulykker i hjemmet, så klik ind på Børneulykkesfondens 
hjemmeside på www.borneulykkesfonden.dk.

Spørgsmål                                                                                                                                                      Svar (sæt kryds)


