
 

 

 

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE 

RUTINEBESKRIVELSER FOR VIGGJA OPPVEKSTSENTER, BARNEHAGE 

_______________________________________________________________ 

 

Trafikksikkerhet i barnehagen 
Barnehagens trafikkopplæring integreres som en del av omsorgs- og opplæringsarbeidet og nedfelles 
i barnehagens årsplan 
Beskrivelse av rutine: 
Vi bruker refleksvester på turer. Snakker om hvorfor det er viktig å bruke refleks – både på dagtid og i 
mørket.  
Lærer barna å se seg til begge sider før vi krysser veien.  
Vi går på rekke og holder i tau (de minste) eller går to og to (de største) når vi går langs trafikkert vei. 
Vi går på gangfelt, evt. venstre side av veien. Prater om skilt vi ser når vi går turer. 
Barna må bruke hjelm når de sykler på to-hjuling i barnehagen. Vi lærer barna å kjøre samme 
vei/retning ved bruk av to-hjuling. 
Snakker med barna om at det ikke er lov å gå ut porten før foreldrene kommer innom når de blir 
hentet. Porten skal alltid være lukket. 
 
NB! Det savnes fotgjengerfelt (oppmerking) nedenfor parkeringsplassen ved skolen, nedenfor 
postkassestativet og nede ved brua. 
 
 
Barnehagen stiller krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp av 
transporttjenester 
Beskrivelse av rutine: 
Ved leie av buss/reise med rutebuss, brukes de belter som er i bussen. Vi krever at alle busser har 
bilbelter. Barn over 15 kg. sitter med magebeltet på, brystselen er bak ryggen. 
Barn under 15 kg. sender med bilstoler. Evt. avtaler med busselskapet om lån hvis de har. 
 
Disse rutinene skal drøftes på fagnettverk i nov. 17, da det er noe uklar praksis rundt de krav som settes 
av Trygg Trafikk og Vegvesenet. 
 
 
Barnehagens ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på 
turer 
Beskrivelse av rutine: 
Praksis er kjent for personalet. Vi har telefon/telefonliste til foreldre med på tur. Vi har 
førstehjelpsveske med. 
 
Barnehagen har utarbeidet rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på tur 
Beskrivelse av rutine: 



Foreldre blir varslet ved småskader eller andre hendelser der de må få beskjed. 
Utøve førstehjelp ved behov. Rutiner gjennomgått siste gang på førstehjelpskurs våren – 17. 
Ringe lege/ambulanse (113) eller politi (112) ved behov 
 
 
Trafikkopplæring i barnehagen 
Barna lærer trafikkregler for fotgjengere 
Beskrivelse av rutine 
Dette foregår på turer. 
Det vi lærer dem, er i forhold til det trafikkbildet vi er i.  
 
Barna lærer om bruk av sansene sine i trafikken 
Beskrivelse av rutine 
Vi lytter og ser i begge retninger om vi ser biler før vi krysser veien. 
Snakker med barna om hvordan vi skal ferdes i trafikken. 
 
 
Barna lærer om bruk av bilbelte, sykkelhjelm og refleks 
Beskrivelse av rutine 
Se første avsnitt. 
 
 
 

 

Samarbeid mellom barnehage og hjem 
Barnehagen har rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port. 
Disse gjennomgås årlig med foreldre og ansatte 
Beskrivelse av rutine 
Litt kontinuerlig informasjon om dette, samt at det sies på første foreldremøte om høsten.  
Skrives også på første månedsplan på nytt barnehageår. 
Det presiseres at foreldrene har ansvaret for sikkerheten når de går ut av porten i barnehagen. 
Personalet kan si ifra til foreldrene hvis vi ser at de ikke sikrer barna i bil ved levering/henting. 
Foreldrene har ansvar for barna på parkeringsplassen og i bil til/fra barnehagen. 
Foreldrene og personale er oppfordret til å rygge seg inn på parkeringsplassen, for å ha bedre 
oversikt når de kjører ut igjen. 
Snakke med foreldrene om å være gode forbilder når det gjelder trafikksikkerhet 
 
Barnehagen påvirker foreldrene til å sikre barna på vei til og fra barnehagen 
Beskrivelse av rutine 
Samme som ovenfor 
 
 
 
Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et årlig tema på foreldremøter 
Beskrivelse av rutine 
Trafikksikkerhetsplan/rutinebeskrivelser blir presentert på første foreldremøte hver høst. 
 
 

 


