
                        

TRAFIKKSIKRE 
BARNEHAGER I BØ 
KOMMUNE



Trafikksikkerheek i barneeheaeenee i Bøh
 Barn har ret  p en trygg og god o  vekst, der traikksikkerhet inngprr 

Traikksikkerhet er de voksnes ansvar, og vi er roeeemodeeeer for den o  voksende 
generasjonr Hvis hoedninger og vaner etabeerers tdeig vie det være eetere p tenke 
traikksikkerhet videre i eivetr

 Barn er traikanter hver dag, enten som  assasjer, fotgjenger og eter hvert sykeisterr
 Barnehagenes traikko  eæring integreres som en dee av omsorgs- og 

o  eæringsarbeidet og nedfeeees i barnehagenes prs ean
 Barnehagene har utarbeidet rutner for p ivareta sikkerheten  p turer te fots, 

koeeektvtrans ort og med bie
 Barnehagenes ansate kjenner rutner for hpndtering av uforutsete faresituasjoner 

og hendeeser  p tur

Trafikkopplærrinee i barneeheaeenee 
 Traikk er integrert som en dee av ramme eanen gjennom fagomrpdet nærmiejø og 

samfunnr
 I ramme eanen stpr det «Gjennom arbeid med nærmiejø og samfunn skae barnehagen

bidra te at barna utorsker ueike eandska , beir kjent med insttusjoner og steder i 
nærmiejøet og eærer p orientere seg og ferdes trygtr»

 Traikksikkerhet og traikko  drageese er integrert i barnehagenes arbeidr Vi øver  p 
traikkregeer og hvordan vi skae ferdes i traikken npr vi gpr  p turer med barnar Vi 
snakker beant annet om gangfeet, hvor viktg det er p se seg for npr man skae over 
veien, bruk av biebeete, refeks og sykkeehjeemr 

              Samarbeid barneeheaee- hejem
 Barnehagene har rutner for p ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens  ort og 

 arkerings eassr Disse gjennomgps preig med ansate og foreedre
 Pp høstens foreedremøte tar vi o   rutner for p ivareta barnas sikkerhet ved 

barnehagenes  arkerings eass og ved  ortenr Vi forhoeder oss te Trygg Traikk sine 
retningseinjer for traikksikker barnehager

 Barnehagene  pvirker foreedrene te p sikre barna  p vei te og fra barnehagen
 Ved hentng skae ingen barn foreate barnehagen uten sammen med den som henterr 

De som bringer/henter barnet mp ha hat kontakt med en ansat før de drarr
 Bieen skae seps av og nøkkee tas med ut av bieenr
 Utenfor barnehagene skae bieer  arkeres seik at risikoen for ueykker ved rygging 

reduseresr 
 Ved kjøring utenfor barnehagene mp aeee være ekstra aktsom for at risikoen for 

ueykker reduseresr 

 Npr barnet begynner i barnehagen utdeees et teeateesesskjema hvor foreedrene skriver
under  p om de teeater te at deres barn kan være med  p kjøring med buss, drosje 
eeeer i  ersonaeets bieerr

        

TURRUTINER FOR EIDET BøARNEHAGE



Turer med buss/taxi
 Om barnehagen besteeer buss eeeer annen trans ort te tur skae vi kreve 
trans ortmiddee med godkjent sikkerhetsutstyr og biebeeter
 Barna fordeees seik avdeeingen syns det er hensiktsmessig og trygtr

Turer i nærmiejøet
 Ansate som skae  p tur med barn skae ha o  datert førstehjee skursr Barnehagen 

arrangerer kurs annen hvert pr og inviterer de som er i  ermisjonr

 Ringevikarer skae ikke gp  p tur aeene med barnr

 Det er en voksen turansvareig tureeder som aeetd har med seg en mobieteeefonr 

Teeefon- og adresseeiste eigger i førstehjee sskrinet i tursekkenr

 Førstehjee sutstyr skae aeetd være med i tursekkenr

 Rutne fra beredska s ean over hva vi skae gjøre dersom barn beir borte eeeer skader 

seg aevoreig”, skae være med i sekkenr

 Forberede deg godt te turenr Foreta risikovurderingr 

 Maksimaet 3 barn  r voksen under 3 pr og 6 barn  r voksen over 3 prr Dete mp sees i 

sammenheng med hvieke barn man har med seg, eks: er det barn som trenger ekstra tesynn

 Avdeeingen fordeeer ansvar for enkeetbarn og gru  er av barn eter hva som er mest 

hensiktsmessigr 

 Personaeet skae te enhver td vite hvor barna er og ha oversikt over hvor mange de er,

det betyr jevneig teeeing av barnr

 Det skae aeetd gp en voksen foran og en voksen bak for p sikre at aeee er medr

 Dersom et enkeet barn krever fuee o  merksomhet (for eksem ee tssee, mp andre 

voksne fp beskjed om det seik at de kan overta ansvaret for de aktueeee barna som beir igjenr

 Npr det er mørketd, brukes det aeetd vester  p barna npr vi er  p turr

 Npr vi gpr over overgangsfeet SKAL ALLTID en voksen stp/gp først og sistr Er det bare 

en voksen med skae denne sto  e npr man har kommet over, for p sikre at aeee barna har 

kommet seg trygt over gangfeetetr

 Ved turer med bpe skae det aeetd være en voksen ved bpeet, barna fpr ikke eeke med 

bpeet eeeer eø e rundt detr

 Skae dere bruke kniver, sag, øks og eignende skae det ALLTID skje sammen med en 

voksen, barna skae aedri være uten o  syn ved  otensieeee farerr

 Barna skae teeees før vi gpr om bord og npr aeee er ombord og meedes te den ansvareige
voksne at aeee er  p, det samme skae skje npr vi gpr av, en ansvareig teeeer barna npr de 
kommer av for p sikre at ingen beir igjen  p buss/taxi

Turer te/ved vann



 Aeee genereeee turrutner gjeederr

 Peaneagte turer te vann forutseter godkjent førstehjee s og eivredningskurs hos en av 

de ansater

 Turer te vann skae avtaees med styrer i forkant av turenr 

Anbefaet innhoed i førstehjee sskrin(eter anbefaeing fra kurshoeder  p førstehjee skurse:

 Kuee  (Dete i forhoed te forgifning so  er/beomstere

 Keessaks (I forhoed te p kei  e o   keær, ved brudd/brannskadere

 Sprservieter (Tørke av spre

 Fatee  (Med tanke  p brudde

 Is ose (Med tanke  p brudde

 Branngeee  (Men bare  p 1r og 2r grads forbrenningr Beste er p ta med ekstra 

vann

 og et keede p fuktee 

 Peaster (Spre

 En bandasje (Fint p bruke ved, spr, brudde

 Øyeskyeeevann (Hvis de fpr noe i øynene  p ture

 Pinset (Fint p ha ved fise

 Brannte  e (Hvis man skae tenne bpee
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