HUNSTAD ØST BARNEHAGE – TRAFIKKSIKKER BARNEHAGE
Kriterier
Tiltak
Utførelse
Trafikksikkerhet i
barnehagen generelt

Trafikkopplæringen i
barnehagen

Trafikkopplæringen er nedfelt i
barnehagens årsplan

Årlig justering og gjennomgang. Årsplanen kap 5 «Trafikksikkerhet».
Årsplanen vedlegg 4 «Rammeplanens 7 fagområder». Årsplanen vedlegg 8 «Trafikksikker barnehage»

Barna sikres i hht bilbelteforskriften og
interne rutiner.

Vi bruker ikke private biler, kun Børre/Amanda Buss, offentlig transport og drosje. Vi bruker kun
busser med belter.

Rutiner for håndtering av uforutsette
faresituasjoner og hendelser på tur

Rutine i Beredskap-rutineperm 3.2.2 «Beredskap tur»
Rutine i Beredskap-rutineperm 3.2.2.1 «Hva gjør vi når barn blir borte på tur?»

Ansatte kjenner rutiner for håndtering av
uforutsette faresituasjoner og hendelser på
turer

Rutiner gjennomgås individuelt, på ledermøter, personalmøter og planleggingsdager 2 gng/året + i
forb. med turplanlegging. Det kvitteres i HMS-perm 1.1. kapittel 8.
Ev avviksregistrering – Kvalitetslosen.

Ansatte kjenner til/følger bilbelteforskriften og interne rutiner.. Barna får
kunnskap om bruk av bilbelte, sykkelhjelm
og refleks.
Barna lærer enkle trafikkregler for
fotgjengere.

Rutine i Beredskap-rutineperm 3.2.2 «Beredskap tur». Det kvitteres for gjennomgang i HMS-perm
1.1. kapittel 8.
Gjøre seg kjent med brosjyren «Sikring av barn i bil».

Barn lærer om sikring i bil, sykkelhjelm og
refleks.

Samarbeid mellom
barnehage og hjem

Medlem i Barnas Trafikk-klubb
Rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved
barnehagens parkeringsplass og port
gjennomgås årlig med foreldre og ansatte.
Krav til foreldre om å sikre barn på vei til
og fra barnehagen.
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Trafikksikkerhetsuke ved nytt barnehageår med oppfølging i barnehagen og på turer resten av året.
Vi har fokus på regler for fotgjengere, ulike skilt, ulike situasjoner i trafikken, krysse vei, ikke trygt i
gangfelt/blikk-kontakt, ikke krysse før bilen har stanset, refleks, sykkelhjelm og bilbelte.
«Learning by doing». Vi bruker materiell fra Trygg Trafikk
Trafikkopplæringen integreres i avdelingsplaner og turplaner.
Tema på foreldremøte og personalmøte høst:
Porten skal alltid være lukket!
Ved henting skal ingen barn forlate barnehagen uten sammen med en voksen.
Utenfor barnehagen skal biler parkeres med fronten ut og rygging skal unngås.
Barna skal sikres på vei til og fra barnehagen.

Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et
integrert tema på foreldremøter.

Utdeling av brosjyren «Sikring av barn i bil».

Foreldre involveres i barnehagens
trafikksikkerhetsarbeid.

Gjennom infoheftet «Praktiske opplysninger – Greit å vite for deg som har barn i Hunstad Øst
barnehage», årsplanen, foreldremøte, foreldresamtaler, dagsrapporter, ev avviksmeldinger.
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