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Hovedregel: 

Barn må få 

utfolde seg, 

men i så trygge 

omgivelser som 

mulig. Åpenbare 

farer må fjernes.

Barn 6–12 år + hage
Uteområder – med hage og gårdsplass – blir mye brukt av de litt større 
barna. De leker oftest sammen med andre barn, uten oppsyn av oss 
voksne. Desto viktigere er det at de er oppmerksomme på farene, ikke 
minst ved bruk av trampoline.

Fall
Større barn mestrer situasjoner bedre enn de små, men tar også større risiko. 
De klatrer høyere og husker heftigere – med den fare det innebærer for knall og 
fall. Det er særlig viktig å påse at de ikke klatrer der de ikke skal, som i stiger 
og på tak, med stor fallhøyde og skaderisiko.

o Har du gått gjennom hva som er lov og ikke lov å klatre i?
o  Har du tatt ned stiger og annet som det er fristende å klatre i?

Klem- og støtskader
Større barn bruker også lekeapparater, ikke minst trampoliner – og med 
stor intensitet. De kan sette seg fast og klemme seg i gjerder og porter, og 
i lekeapparater. Hvis flere leker i trampolinen samtidig, kan de fort støte 
sammen og slå seg.

o Har du sikret at barn ikke kan komme i klem, eller sette seg fast?
o Har du sikret at trampolinen er forsvarlig satt sammen?
o Har du gått gjennom regler for bruk av trampoline med barna?
o  Er gjenstander som kan velte og falle over barn (f.eks. stiger) fjernet eller 

sikret?

Kuttskader
Mange hageredskaper er farlige. Små barn bør ikke leke med eller bruke 
skarpe hagesakser. De litt større kan lære seg å bruke noen av dem. Barn bør 
ikke bruke motoriserte hageredskaper, som må oppbevares forsvarlig. Dette 
gjelder ikke minst gressklippere og andre kutteredskaper.

o Sørger du for at barna ikke får tak i farlige hageredskaper?
o Sikrer du at barna ikke får tak i eller får startet motoriserte redskaper?
o Sørger du for at barn er på trygg avstand ved bruk av gressklipper?
o  Sikrer du at det ikke er glasskår (inkl. fra drivhus) som barn kan kutte  

seg på?



Risikorydding har utarbeidet flere sjekklister for å gå systematisk gjennom hjemmet. Sjekklistene er 

generelle veiledere for å fjerne farer i barns nærmiljø, basert på kunnskap om hvor og hvorfor skadene 

skjer. De vil aldri være helt komplette, eller passe nøyaktig for alle hus/hjem.

Forgiftning
Barn kan få i seg bær fra giftige planter. Slike må enten fjernes, eller så må 
barna få opplæring i hvilke som er farlige. Gjødsel, plantevernmidler og 
kjemikaler kan også føre til forgiftning eller etseskader. Slike stoffer må 
oppbevares på utilgjengelig sted og i originalemballasje.

o Har du sjekket om det finnes giftige planter i hage/uteområde?
o Har du fortalt barna at enkelte planter (bær) i hagen er giftige?
o Oppbevarer du kjemikalier og andre skadelige substanser forsvarlig?
o  Sørger du for alltid å ha kjemikalier i originalemballasje for å unngå 

misforståelser?

Drukning
Der det er vannkilder i uteområdet, som basseng, plaskedammer eller 
badestamper, må disse tømmes eller dekkes forsvarlig til når de ikke er i bruk. 
Mindre barn skal ikke leke i vann med fare for drukning uten oppsyn fra 
voksne.

o Sikrer du at barn ikke kan falle i vannkilder med fare for drukning?
o Passer du på mindre barn hvis de leker i vann med en viss dybde?

Annet
I tillegg til punktene over, medfører hagen og uterom fare for blant annet 
skader i trafikken eller fra forbrenning.

o  Har barna tydelige grenser for de kan gå, eller er hagen sikret slik at de ikke 
kommer ut i trafikken eller andre steder de ikke skal være?

o Husker du å plassere den ennå varme grillen sikkert etter bruk?
o Sørger du for at barn ikke kommer til og klarer å skru opp gassbeholdere?


