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Plan for trafikksikkerhet for barnehagene i Sørfold

Trafikk i barnehagen
Barna opplever trafikk på tur, når de drar til og fra barnehagen og de erfarer trafikk gjennom
lek og observasjon av hva voksne gjør. under fagområdet «nærmiljø og samfunn» i
rammeplanen er trafikk integrert.
«Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforsker
ulike landskap, blir kjent med ulike institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere
seg og ferdes trygt»
Det legges føringer for at barnehagen arbeider med trafikkforståelse og trafikksikkerhet i
hverdagen i årsplanen og som en del av våre HMS- rutiner.

Barnehagens nærmiljø
Alle barnehagene i Sørfold ligger trygt plassert i lite trafikkerte områder. Barnehagen har
egne parkeringsplasser for ansatte og foresatte. Vi er mye ute på tur med barna. Både i skogen
og langs veien.

Kriterier for trafikksikkerhet i barnehagen
Trafikksikkerhet i barnehagen
✔ Barnehagens trafikkopplæring integreres som en del av omsorgs- og
opplæringsarbeidet og nedfelles i barnehagens årsplan.
✔ Barnehagen stiller krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd
ved kjøp av transporttjenester.
✔ Barnehagens ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og
hendelser på turer.
✔ Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots,
med bil eller kollektivtransport.

Trafikkopplæringen i barnehagen
✔ Barna lærer trafikkregler for fotgjengere.
✔ Barna lærer om bruk av sansene sine i trafikken.
✔ Barna lærer om bruk av bilbelte, sykkelhjelm og refleks.

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.
✔ Barnehagen påvirker foreldrene til å sikre barna på vei til og fra barnehagen.
✔ Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et årlig tema på foreldremøter.

Barnehagens plan for trafikksikkerhet
Mål- barna skal lære seg og orientere seg og ferdes trygt samt forebygging ulykker.
Barnehagens personale skal:




Gi grunnleggende trafikkopplæring til barn i barnehagen.
Gjennomføre årlige foreldremøter med trafikksikkerhet som tema.
Kjenne til krav til transportmidler om belter og trafikksikkerhet.






Kjenne til rutiner for å ivareta sikkerhet på turer, til fots, bil og kollektivtransport.
Ha kunnskap til rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner på tur.
Skal ha beredskapsplan for barn som blir borte mens en er på tur og ved ulykke på tur.
Risikovurdere barnehagens turområder.

Trafikkopplæring for barna i barnehagen





Trafikkregler for fotgjengere. (Lære trafikksikkerhet ut ifra sine forutsetninger og få
en begynnende trafikkforståelse)
Bruk av refleks. (Barna lærer om hvorfor det er viktig å bruke refleks i trafikken)
Bruk av hjelm. (barna vet hvorfor det er viktig å bruke hjem på tohjulsykkel)
Ha et naturlig forhold til å være sikret i bil (Lære om viktigheten av å være sikret i bil)

Rutiner for turer til fots utenfor barnehagens område








Alle ansatte skal ha oppdatert førstehjelpskurs annen hvert år.
Det skal gjøres risikoanalyse før tur.
Alltid en voksen først.
Barna skal enten gå to og to eller på rekke.
Vi skal alltid gå inntil siden av veien med en voksen ytterst.
Ikke springe langs veien.
Før tur skal barna vite hva de skal gjøre når det kommer bil. Husk når vi skal over
fotgjengerfelt; sørge for at det ikke bare er første bil som stopper, men også de som
kommer etterpå.






Tellerutiner underveis.
Si ifra til de andre hvor dere går. Husk å ta med telefon! Telefonliste til
barnehagen/styrer og foresatte ligger på telefonen.
Ta med førstehjelpsutstyr!
Bruk refleksvest ved ferdsel langs vei.

Rutiner for transport i privatbiler






Det er ikke tilrådelig å bruke privatbiler med foreldre eller ansatte som sjåfører.
Unntak for særskilte grunner som er: barn som skal ledsages til legeundersøkelse ved
mistanke om overgrep, barn som skal ledsages til avhør ved barnehuset.
Barn som skal fraktes i privat bil, skal sikres etter gjeldene forskrifter. Det skal også
gis skriftlig samtykke fra foresatte i utvidet helseattest.
Barna skal ha med seg bilstoler hjemmefra. Foresatte har ansvar for at setet er
godkjent og er i forsvarlig stand.
Sjåføren er ansvarlig for at: barneseter er riktig montert, barna er riktig sikret, bilen er
i forskriftmessig stand, en selv er skikket til å kjøre bil og en selv følger
trafikkreglene.

Turer med kollektivtransport/maxi taxi




Om barnehagen bestiller buss eller annen transport til tur skal vi kreve transportmiddel
med godkjent sikkerhetsutstyr og bilbelte.
Barna får ikke leke på busstoppet, men stå rolig sammen med voksne til bussen har
stanset.
Barna skal telles før vi går inn. Dette meldes fra til den som er ansvarlig for turen.
Barna telles på nytt når vi går av, for å sikre at ingen er igjen.

Rutiner for uforutsette hendelser på tur
Når et barn blir borte på tur:










Sett umiddelbart i gang letingen.
En voksen blir i barnegruppa og holder de samlet.
Kontakt styrer og barnehage.
Følg videre prosedyre for «når barn blir borte».
Få oversikt over situasjonen.
Hvor ble barnet sist sett?
Organiser systematisk leting.
Hvis dere ikke finner barnet på området, send ut to stykker for å lete i nærområdet.
Hvis barnet ikke er funnet etter 5 minutter; ring politi 112 lokalt 02800.





Ring foresatte
Ring kommunalsjef
Ikke slutt å lete.

Ulykke på tur:







Ansatte har kjennskap til førstehjelp, herunder hjerte/lungeredning.
Avdekke hva slags tilstand barnet er i. Vurdere om det behov det er behov for
legehjelp. Ved alvorlig ulykke kontaktes 113.
Styrer kontaktes, som deretter kontakter foresatte.
Den som eventuelt følger barnet til lege, blir så lenge det er behov for det, og minst til
en av barnets pårørende har kommet.
Det skrives en skademelding.
Husk å ta vare de resterende barna og snakk med dem om hendelsen.

Foreldresamarbeid
Det er avgjørende å legge til rette for et godt foreldresamarbeid om læringsmiljøet til barna.
Veien til barnehagen, parkeringsplass og nærmiljøet til barnehagen er en del av
læringsmiljøet. Det stilles krav til foreldre om å sikre barn på vei til og fra barnehagen.
Foreldre informeres årlig på foreldremøte om trafikksikkerhetsarbeidet i barnehagen.
Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene
og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.

Mål for foresatte:
• Barna skal sikres i bil til og fra barnehagen etter gjeldende forskrifter
• Foreldre og barn bruker bilbelte/sikringsutstyr
• Foreldre og barn bruker refleks
• Foreldre og barn bruker hjelm når de sykler
• Foreldrene er gode rollemodeller

Sikkerhet ved parkeringsplass og port:
• Foreldre, ansatte og andre holder lav fart inn i området.
• Det er ikke lov å la bilen stå på tomgang ved levering/henting.
• Alle barn skal være sikret etter gjeldende regler i bil.

• Ta alltid barna sist ut av og først inn i bilen.
• Alle barn skal gå i følge med en voksen på parkeringsplassen.
• Bilene skal rygges inn på parkeringsplassen.
• Porten til barnehagen må til enhver tid være lukket.
• Gå foran, ikke bak, bilene så langt det lar seg gjøre.
• Barn og voksne må ha på refleks når det er mørkt.
• Bilruter skal være fri for dugg, snø og is slik at man har god oversikt.

