Sake som är bra att stämma av med din nya barnvakt

För att din barnvakt så snabbt som möjligt ska finna sig tillrätta och ert samarbete gå så smidigt som möjligt
rekommenderar vi dig att gå igenom denna checklista med din nya barnvakt

I hemmet:


Vilka rum har din barnvakt tillgång till och vilka är privata?



Vilka rum i huset får ditt barn och din barnvakt leka i?



Vad ska din barnvakt göra när telefonen ringer eller om det ringer på dörren?



Var finns barnkläder, blöjor, o.s.v?



Var finns tvättmedel, kvast, damsugare, soptunna, m.m?



Hur fungerar de viktigaste elektronikprodukterna i hemmet (TV, stereo, spis, mikro, o.s.v)?



Finns det viktiga regler i hemmet som alla bör följa?

Ditt barn:


Har ditt barn några allergier eller sjukdomar? Behöver medicin tas?



Är ditt barn relativt ofta sjukt?



När är det läggdags för ditt barn? Finns det undantag?



Har ditt barn nattnings-eller sovritualer?



(godnattsagor/ godnattvisor/nattlampa/gosedjur)



Är TV/dator/videospel tillåtna? Om ja, hur länge?



Vilka är ditt barns favoritlekar?



Var finns ditt barns favoritleksaker?



Vad äter ditt barn gärna? Vad äter ditt barn mindre gärna? Vad får ditt barn inte äta?



Hur kan man bäst trösta och lugna ner ditt barn?



Finns det något särskilt din barnvakt bör veta om ditt barns beteende eller, om du har flera barn, hur syskonens
beteende gentemot varandra ser ut?

I nödfall:


Var finns ditt barns mediciner och vilka bör i nödfall tas?
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Var finns husets strömbrytare?



Var finns ficklampa, ljus, tändstickor och tändare?



Vem kan i nödfall kontaktas (mor- och farföräldrar, grannar, vänner)?



Var finns de viktigaste telefonnummrena uppskrivna (ditt jobbnummer, läkare, nödnummer)?



Har ditt hem ett brandlarm?



Har ditt hem en brandsläckare?

Barnvaktsuppgifter:


Vilka är din barnvakts huvudsakliga arbetsuppgifter (lek, läxhjälp, matlagning, nattning, handla)?



Hur ofta och hur många timmar åt gången förväntar du dig att din barnvakt jobbar?



Om telefonen ringer och din barnvakt svarar, bör hon eller han anteckna vem som ringt och i vilket ärende?



Får din barnvakt använda din TV/dator/telefon?



Får din barnvakt spela musik?



Får din barnvakt röka medan han eller hon jobbar?



Får din barnvakt äta och dricka det som finns i ditt kök?



Får din barnvakt ringa privatsamtal under arbetstid?



Får din barnvakt använda din dusch?



Om din barnvakt har körkort, får han eller hon använda din bil?

Allmänt:


Se till att du har din barnvakts mobilnummer till hands



Ha lite pengar liggande hemma på ett särskilt ställe, vilka kan användas i nödfall



Ha ditt barns personnummer uppskrivet utifall ett läkarbesök skulle vara nödvändigt



Förvara en extranyckel till huset eller lägenheten på ett säkert ställe i hemmet



Be att få se din barnvakts utdrag ut belastningsregistret



Hur betalas din barnvakts lön ut? Uppnår din barnvakt en summa där en skatteplikt gäller?



Teckna ett arbetskontrakt hellre än att bara ha en muntlig överenskommelse
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