Børne- og Ungdomsforvaltningen
Pædagogisk Faglighed

Brug af seler i dagtilbud i Københavns Kommune pr. 29. juni
2010
Med udgangspunkt i Dagtilbudsloven (LOV nr. 501 af 06/06/2007)
anbefaler Københavns Kommune ”…at anvendelse af barneseler i
dagtilbud i videst muligst omfang undgås. Hvor en anvendelse af
barneseler undtagelsesvis findes nødvendig, bør der alene benyttes
seler godkendt af Dansk Varefakta” (Vejledning om dagtilbud,
fritidshjem og klubtilbud 2009, afsnit 7.3.2.4)
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Brug af sele kan undtagelsesvis være nødvendig under børns transport
i barnevogn, eller når et barn må efterlades alene, hvis en dagplejer
skal bære flere børn ind eller op samtidig, og må efterlade et barn
alene i barnevognen.
Hvis der anvendes sele, skal der være opmærksomhed på:
•

At ingen sele kan anses for fuldstændig sikker med hensyn til
kvælning.

•

At fiksere et lille barn, kan hæmme barnets behov for at kunne
finde en passende og afspændende sovestilling.

I Københavns Kommune er det praksis ikke at anvende seler til børn
over 2 år. Det betyder at:
•

Børn op til 2 år kan sove til middag med en godkendt sele.

•

Børn over 2 år sover til middag, hvor der ikke er behov for at
spænde dem fast, for eksempel på madrasser på gulvet.

Dersom et dagtilbud har børn under 3 år, der sover middagssøvn i
krybber eller senge uden seler, skal der være overvågning af børnene.
Aldersgrænsen er sat fordi børn over 2 år:
•

Må kunne forventes, at kunne falde i søvn på en madras
indenfor.

•

Kan opleve en fiksering i sele som et overgreb, da de ved
denne alder begynder at blive bevidste om deres krop.

•

Selv skal have mulighed for at bestemme, hvornår det vil stå
op fra sin middagssøvn.
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