
Safety and suitability of premises, environment and equipment 
 

Providers must provide access to an outdoor play area or, if that is not possible, ensure that outdoor 
activities are planned and taken on a daily basis (unless circumstances make this inappropriate, for 
example unsafe weather conditions).  
  

88..1133  PPoolliiccyy  ffoorr  LLeeaarrnniinngg  OOuuttddoooorrss  

RRaattiioonnaallee  

WWee  bbeelliieevvee  tthhaatt  lleeaarrnniinngg  oouuttddoooorrss  iiss  aa  vvaalluuaabbllee  ppaarrtt  ooff  tthhee  ffaacciilliittiieess  aanndd  lleeaarrnniinngg  eexxppeerriieenncceess  wwee  pprroovviiddee  aatt  SStt  

JJoosseepphh’’ss  PPrree--sscchhooooll  aanndd  aann  iinntteeggrraall  ppaarrtt  ooff  tthhee  EEaarrllyy  YYeeaarrss  FFoouunnddaattiioonn  SSttaaggee  CCuurrrriiccuulluumm..  IItt  wwiillll  bbee  aann  

eexxtteennssiioonn  ooff  aanndd  bbuuiilldd  oonn  iinnddoooorr  lleeaarrnniinngg  aanndd  vviiccee  vveerrssaa..  

UUssee  ooff  tthhee  oouuttddoooorr  eennvviirroonnmmeenntt  pprroommootteess::--  

••  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  mmiinndd  aanndd  bbooddyy  

••  mmoottoorr  sskkiillllss  aanndd  ffiittnneessss  

••  eexxpplloorraattiioonn  aanndd  ffrreeee  ppllaayy  iinn  aa  ssaaffee  eennvviirroonnmmeenntt  

••  bbeetttteerr  uussee  ooff  ssuurrrroouunnddiinnggss//rreessoouurrcceess  
      

OOuurr  oouuttddoooorr  eennvviirroonnmmeenntt  iinncclluuddeess  uussee  ooff  tthhee  wwhhoollee  ppllaayyggrroouunndd  aarreeaa  iinncclluuddiinngg  tthhee  aaddvveennttuurree  ttrraaiill,,  tthhee  eenncclloosseedd  

aarreeaa  iinn  ffrroonntt  ooff  tthhee  hhaallll  aanndd  uussee  ooff  tthhee  wwiiddeerr  ccoommmmuunniittyy  rreessoouurrcceess  ssuucchh  aass  llooccaall  ppaarrkkss,,  FFoorreesstt  SScchhooooll  sseessssiioonnss  

aanndd  ootthheerr  ccoommmmuunniittyy  ffaacciilliittiieess..  

PPuurrppoosseess  

BByy  pprroommoottiinngg  oouuttddoooorr  lleeaarrnniinngg  aass  aann  iinntteeggrraall  ppaarrtt  ooff  oouurr  ppllaannnniinngg  aanndd  tthhee  sseerrvviicceess  wwee  pprroovviiddee,,  wwee  aaiimm  ttoo::--  

••  pprroommoottee  lleeaarrnniinngg  tthhaatt  ccaann  oonnllyy  ttaakkee  ppllaaccee  oouuttssiiddee  

••  ddeevveelloopp  kknnoowwlleeddggee,,  sskkiillllss  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  aaccrroossss  tthhee  EEaarrllyy  LLeeaarrnniinngg  GGooaallss  

••  pprroovviiddee  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  lleeaarrnniinngg  iinn  aann  eennvviirroonnmmeenntt  wwhhiicchh  iiss  llaarrggeerr  aanndd  ffrreeeerr  

••  ddeevveelloopp  iinntteerreesstt  iinn  aanndd  ccaarree  ooff  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  
  

WWee  wwiillll  aacchhiieevvee  tthhiiss  bbyy::--  

••  MMaakkiinngg  oouuttddoooorr  aaccttiivviittiieess  ppaarrtt  ooff  oouurr  ddaaiillyy  ppllaannnniinngg  aanndd  rroouuttiinnee..  

••  PPrroovviiddiinngg  aa  rraannggee  ooff  oouuttddoooorr  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  aaiimm  ttoo  ssuuppppoorrtt  aallll  aarreeaass  ooff  tthhee  EELLGG’’ss..  

••  UUssee  oobbsseerrvvaattiioonn  aanndd  aasssseessssmmeennttss  ttoo  ssuuppppoorrtt  aanndd  iinnffoorrmm  oouurr  ppllaannnniinngg..  

••  OOrrggaanniissee  tthhee  ddeeppllooyymmeenntt  ooff  ssttaaffff  ttoo  eennssuurree  aadduulltt//cchhiilldd  rraattiiooss  aarree  mmaaiinnttaaiinneedd  iinnddoooorrss  aanndd  oouutt..  

••  EEnnssuurree  tthhaatt  aallll  oouuttddoooorr  eennvviirroonnmmeennttss  aarree  ssaaffee  aanndd  sseeccuurree..  ((  sseeee  bbeellooww  ))  

••  RReevviieeww  oouurr  ppoolliiccyy  aanndd  pprroocceedduurreess  ffoorr  oouuttddoooorr  lleeaarrnniinngg  oonn  aann  aannnnuuaall  bbaassiiss..  

••  PPrroovviiddee  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  ‘‘ffrreeee  ffllooww’’  uussee  ooff  tthhee  oouuttddoooorr  aarreeaa  iinn  ffrroonntt  ooff  tthhee  hhaallll..  

••  PPrroovviiddee  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  aallll  cchhiillddrreenn  ttoo  aatttteenndd  55  ttoo  66  FFoorreesstt  SScchhooooll  SSeessssiioonnss  dduurriinngg  tthheeiirr  ttiimmee  aatt  

PPrree--sscchhooooll..  

SSaaffeettyy  

TToo  eennssuurree  ssaaffeettyy  aatt  aallll  ttiimmeess  wwee  wwiillll  uussee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  gguuiiddeelliinneess::--  

••  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  aadduullttss  wwiillll  bbee  iinn  tthhee  aarreeaa  aatt  tthhee  ffrroonntt  ooff  tthhee  hhaallll  wwhheenn  iinn  uussee  bbyy  cchhiillddrreenn  

••  aatt  lleeaasstt  ffoouurr  aadduullttss  wwiillll  bbee  iinn  tthhee  ppllaayyggrroouunndd  aarreeaa  wwhheenn  iinn  uussee  bbyy  aallll  tthhee  cchhiillddrreenn  oorr  iinn  aa  rraattiioo  ooff  66::11  

wwhheenn  lleessss..  TThhiiss  rraattiioo  wwiillll  bbee  22::11  oorr  33::11  wwhheenn  oouutt  iinn  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy//oonn  ttrriippss  aanndd  oouuttiinnggss  

••  tthhee  ffrroonntt  ooff  tthhee  hhaallll  wwiillll  hhaavvee  aallll  ggaatteess  sseeccuurreedd  bbeeffoorree  aanndd  dduurriinngg  uussee  ssoo  tthhaatt  cchhiillddrreenn  ccaann  oonnllyy  

eenntteerr//eexxiitt  tthhee  aarreeaa  vviiaa  tthhee  mmaaiinn  hhaallll  ddoooorrss  

••  aallll  ggaatteess  wwiillll  bbee  cchheecckkeedd  bbeeffoorree  ggooiinngg  oouutt  iinnttoo  tthhee  ppllaayyggrroouunndd  aarreeaa  ttoo  eennssuurree  iitt  iiss  sseeccuurree  

••  iinn  ccaassee  ooff  eemmeerrggeennccyy  eevvaaccuuaattiioonn,,  aa  kkeeyy  ffoorr  tthhee  ffrroonntt  ggaattee  ppaaddlloocckk  wwiillll  bbee  hhuunngg  oonn  tthhee  nnoottiiccee  bbooaarrdd  iinn  

tthhee  ffooyyeerr  

••  aallll  oouuttddoooorr  aarreeaass  wwiillll  bbee  cchheecckkeedd  bbeeffoorree  uussee  ffoorr  ddeebbrriiss//sshhaarrpp  oobbjjeeccttss  eettcc..  ((iinn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  

ppllaayyggrroouunndd  tthhiiss  iiss  aallssoo  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  tthhee  sscchhooooll  ccaarreettaakkeerr))  

••  aallll  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  oouuttddoooorr  aappppaarraattuuss  wwiillll  bbee  cchheecckkeedd  rreegguullaarrllyy  ffoorr  ddaammaaggee..  
  

OOtthheerr  ffaaccttoorrss  ttoo  bbee  ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt  

IInn  tthhee  ccaassee  ooff  ppoooorr  wweeaatthheerr  wwee  wwiillll  eennssuurree  iinnddoooorr  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  llaarrggee  mmoottoorr  sskkiillllss//pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittiieess..  



WWee  wwiillll  sseeeekk  ttoo  pprroovviiddee  aa  ccoovveerreedd  aarreeaa  aatt  tthhee  ffrroonntt  ooff  tthhee  hhaallll  ttoo  eennaabbllee  ssoommee  aaccttiivviittiieess  ttoo  ccoonnttiinnuuee  iinn  tthhiiss  

aarreeaa  aanndd  sshhaaddee//hhaattss  aanndd//oorr  WWeelllliinnggttoonnss  aanndd  rraaiinnccooaattss  wwiillll  aallssoo  bbee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  eennaabbllee  tthhee  cchhiillddrreenn  ttoo  aacccceessss  

tthhee  oouuttddoooorr  eennvviirroonnmmeenntt  wwhhaatteevveerr  tthhee  wweeaatthheerr  ccoonnddiittiioonnss  ((wwiitthhiinn  rreeaassoonn))  

IIff  ccoonnddiittiioonnss  ccaannnnoott  bbee  mmeett  ttoo  eennssuurree  tthhee  ssaaffeettyy  aanndd  wweellll  bbeeiinngg  ooff  tthhee  cchhiillddrreenn  iinn  tthhee  oouuttddoooorr  eennvviirroonnmmeenntt  aatt  

aannyy  ttiimmee    ee..gg..  TToooo  iinncclleemmeenntt  wweeaatthheerr,,  iinnsseeccuurree  oorr  ddaammaaggeedd  aappppaarraattuuss  oorr  ssttaaffffiinngg  rraattiiooss  iinnssuuffffiicciieenntt  ttoo  

ssuuppeerrvviissee  aallll  aarreeaass  aaddeeqquuaatteellyy  tthheenn  tthhee  pprree--sscchhooooll  mmaannaaggeerr  wwiillll  aalltteerr  ddaaiillyy  ppllaannss  ttoo  ttaakkee  aaccccoouunntt  ooff  tthhiiss..  

OOppppoorrttuunniittiieess  wwiillll  tthheenn  bbee  ssoouugghhtt  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  aallll  aarreeaass  ooff  tthhee  EELLGG’’ss  aarree  ccoovveerreedd  iinn  ootthheerr  wwaayyss..    

  
SSeeee  AAllssoo::  

FFoorreesstt  SScchhooooll  HHaannddbbooookk  

88..33  SSuuppeerrvviissiioonn  ooff  CChhiillddrreenn  oonn  OOuuttiinnggss  aanndd  VViissiittss  

  

  


