TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I TOMMELITEN
BARNEHAGE .
Tommelitens trafikkopplæring er integrert som en del av det
daglige omsorgs-og opplæringsarbeidet.
Det er utarbeidet egne rutiner og planer for dette arbeidet,
som er lagt ut som et eget dokument på barnehagens
hjemmeside.
Alle i personalgruppen er involvert i og informert om alle
rutiner knyttet til trafikksikkerhet - årlig går vi gjennom dette
sammen og når vi får nye ansatte i løpet av året.
Personalet skal være bevisste og gode rollemodeller ute i
trafikken.
Alle barn og voksne må vite hvor de skal og hvordan de skal
komme dit.
Alltid være nok voksne i forhold til antall barn og vite hvilket
ansvar man har på den aktuelle turen.
Vi informerer om hvor vi skal - og når vi ca er tilbake.
Tenke gjennom turen,sikkerhet og evnt sikkerhetsutstyr på
forhånd.
Alltid bruke fortau der det finnes og gå over veien ved
gangfelt. Gå på rekke en og en på vei uten fortau, på venstre
side av veien. Alltid en voksen foran og bak.

RUTINE FOR TURER TIL FOTS I NÆRMILJØET/SKOGEN.
● Ansatte som skal på tur med barn,må ha oppdatert
førstehjelpskurs.
● Vikarer/ringevikarer skal ikke dra alene med barn på tur.
● Den voksne har alltid med seg mobiltelefon og oppdatert
tlf/adresseliste
● Førstehjelpsutstyr er alltid med (tilpasset turen)
● Rutinene fra beredskapsplanen(denne leser den ansatte
minst 2 ganger pr år) om hva vi gjør dersom barn blir
borte eller skader seg alvorlig – skal alltid ligge i alle
sekkene.
● Forberede seg godt,evnt foreta risikovurdering.
● Max 3-4 barn pr voksen under 3 år og 6-7 barn pr voksen
over 3 år. Vurdere hvilke barn man har med og om om
noen trenger ekstra tilsyn/flere voksne.
● Den voksne skal til enhver tid vite hvor alle barna er og
foreta jevnlig telling.Er vi to voksne,gå en foran og en
bak - for god oversikt. En voksen-stoppe når man har
kommet over for å se om alle er trygt over veien.
● Bruk av refleksvest m/bhg`s navn og tlfnr i
mørkeperioden og ellers når vi har behov for det.
● Ved turer med bål skal alltid en voksen være ved bålet,
barna får ikke leke med eller løpe rundt bålet.
(se egne bålrutiner, ligger alltid i sekkene)
● Ved turer til vann,må den ansatte ha godkjent
livredningskurs-ellers vanlige turrutiner. Barna skal alltid
ha redningsvester på .

RUTINE FOR TURER MED KOLLEKTIVTRANSPORT.
●
●
●
●
●

BYBUSS:
Bruke busser som ikke kjører over 50 km/t
Barna skal plasseres i hvert sitt sete med belte-og uten
sekk. Ikke stå i bussens midtgang eller ved dørene
Aldri lek på holdeplasser, barna holder seg inntil den
voksne.
Den voksne hjelper barna trygt inn og ut av bussen. Tell
alltid at alle er med.
Sørg alltid for å holde god avstand til veien og bli
sett(refleksvest)
TOG/TRIKK/TURBUSS/STERK TRAFIKK-MYE FOLK:

● Når vi bestiller buss må vi kreve at bussen har
trepunktseler til alle og at alle barna bruker riktige seter
tilpasset alder og vekt (dialog med foreldre)
● Barna får aldri leke på perrongen eller rundt bussen. De
skal stå stille sammen med en voksen (hold god avstand
til vei/perrong)
● Tell barna ofte - HOLD FOKUS. De voksne må alltid
samhandle.

I PRIVATBIL:
● Skriftlig og underskrevet tillatelse fra foreldre skal
ALLTID foreligge.
● Sjåføren skal være over 23 år og hatt førerkort i minst 5
år og ha godkjent førstehjelpskurs.
● BRUK ALLTID GODKJENTE BILSETER, barnas egne i størst
mulig grad.
● Alltid mobiltlf med _ førstehjelpssaker og tlf/adresseliste.
● Den ansatte må føle at dette er greit å gjøre, ikke noe
man blir pålagt.
● Bruk av personbil til transport av barna, tas opp til
vurdering hvert barnehageår.
● Trygg Trafikks anbefalinger for barn i buss og bil gjøres
kjent for foreldrene.

ADFERD PÅ OG VED TOMMELITEN BARNEHAGES
PARKERINGSPLASS.
● Vi vil sikre barna trygg ferdsel på og ved barnehagens
parkeringsplass og inngangsparti. Ansvaret for dette har
de ansatte, alle foreldre og andre som leverer/henter i
barnehagen vår.
● Utenfor barnehagen oppfordrer vi sterkt til at biler
parkeres slik at risikoen for ulykker forhindres- RYGG
ALLTID INN.
● Barna skal alltid gå sammen med den voksne ved
levering/henting. IKKE løpe rundt på p-plassen, det kan
komme biler på veien.
● Porten skal kun åpnes/lukkes av
personalet/foreldre/andre voksne.
● PORTEN SKAL ALLTID LUKKES.
● Ingen biler skal gå på tomgang utenfor barnehagen.
● Parkering foran porten er ikke tillatt.
● Bommen inn til barnehagens parkering er åpen mellom
kl 0730-0900 og 1500-1700. Kommer du utenom disse
tidene, parker godt utpå siden –ikke foran bommen da
denne plutselig kan gå opp ved bruk av fjernkontroll fra
ansatte ved Vannverket som skal ut og inn.
● Barna går aldri under bommen eller på siden inn mot
barnehagen, de skal alltid gå på siden ut mot jordet.
● Alle voksne har ansvar for at alle barn er riktig sikret i bil
til og fra barnehagen.

TRAFIKK OG TRAFIKKSIKKERHET.
Mål: Vi vil utvikle og styrke barnas gode holdninger til trafikk
og adferd i trafikken.Vi må hjelpe og lære barna til å bli
ansvarsfulle og trygge trafikanter, og være gode
rollemodeller.
● Helt fra de er ganske små må barna forholde seg til
trafikk og det er foreldrene som er de viktigste
rollemodellene her.
● Sammen med foreldrene skal barnehagen legge
grunnlaget for at barna etter hvert som de lærer
om,forholder seg til og erfarer-skal bli selvstendige og
trygge i trafikken.
● Trafikkopplæring i barnehagen blir derfor viktig for å gi
barna ferdigheter,kunnskap,erfaring og gode holdninger
om/til trafikk.
● Kunnskap bygges opp gradvis, begynner i det nære og
kjente. Barnehagen benytter seg av materiell fra bl.a.
Trygg Trafikk og NAF…og medlemskap i Barnas
Trafikklubb.
● Læringen foregår i egne trafikk-samlinger/praktiske
øvelser og ute på alle turene våre.Det går som en «rød
tråd» når vi er sammen med barna i ulike
sammenhenger.
● BARNA BRUKER ALLE SANSENE SINE I TRAFIKKEN.
SE deg alltid godt for.
Bruk ØRENE,det er ikke alltid vi kan se bilene.
Stopp alltid før en går over veien,se til begge sider,hør
og sjekk at alt er klart. BRUK REFLEKS.

