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Innledning og målsettinger 

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage- og skoleeier, 
arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et 
stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide 
systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer.  

Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer 
trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med 
trafikksikkerhet. 

Overordnede målsettinger: 

 Halvere antall skadde og drepte i trafikken innen 2024, og på lengre sikt, jobbe for at det ikke 

skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i vegtrafikken. 

 

 Godt trafikksikkerhetsarbeid bidrar til å gi kommunen godt omdømme, færre skader og 

fornøyde innbyggere. 

Målet er å øke barns forståelse for hva som er trygt og hva som er farlig i trafikken – på en måte barna 
synes er morsom.  I tillegg skal vi engasjere barna og knytte læringen til eget trafikkmiljø. 

Samarbeid mellom barnehage og hjem 

Et godt samarbeid med foreldre/foresatte er viktig for å oppnå gode resultater i trafikksikkerhetsarbeidet 
i barnehagen. Foreldre/foresatte er ansvarlig for sikker transport av barna til og fra barnehagen, 
ansvarlig for sikker atferd på parkeringsplassen og ved porten, samt holdningsskapende arbeid med 
barna. 

For å sikre god informasjon om barnehagens arbeid med trafikksikkerhet vil dette være fast tema på 
foreldremøte hver høst. 

Her vil disse temaene bli belyst: 

 Informasjon om trafikksikkerhetsarbeid med barna 

 Sikring av barn på vei til og fra barnehagen 

 Sikkerhet på barnehagens parkeringsplass 

Sikring av barn på vei til og fra barnehagen: 

 Anmode foreldre/foresatte på foreldremøter om å sikre barn forskriftsmessig i bil og på sykkel 

 Trygg Trafikk har et informasjonshefte om sikring av barn i bil 

 Holdningsskapende informasjonsbrosjyre til foreldre/foresatte https://www.tryggtrafikk.no/ 

 Være rollemodeller og bruke hjelm når vi sykler til barnehagen 

 Samtale med foreldre/foresatte når vi ser at barn ikke er sikret riktig i bil 

Sikkerhet på barnehagens parkeringsplass 

 Ingen barn skal oppholde seg på parkeringsplassen uten foreldre/foresatte 

 Barna skal ikke åpne porten til barnehagen alene 

 Foreldre/foresatte og ansatte rygger inn biler på parkeringsplassen dersom mulig 

 Avpass farten etter forholdene 

 Følg kjøremønster 

 Deponering av snø må ikke gjøres på parkeringsplassen, dette hindrer god sikt 

 

https://www.tryggtrafikk.no/
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Trafikkopplæring i barnehagen. 

Barn i førskolealder lærer best gjennom egne erfaringer. Vi vil derfor ha størst læringsfokus på 
trafikksikkerhet når vi er ute på tur. Gjennom egne erfaringer, veiledning og refleksjon vil barna få erfare 
viktigheten av å følge faste spilleregler i trafikken. 

Trafikksikkerhet vil også være en viktig del av forberedelsen til turene. Vi forbereder barna til tur hvor 
ulike tema innen trafikksikkerhet blir tatt opp. Her kan vi bruke bøker, plansjer, samtale og konkreter. 
https://www.tryggtrafikk.no/tema/barnehage 

Gjennom aktiviteter som er tilrettelagt barns alder og modning, vil vi sikre en god progresjon i arbeidet. 

Eksempler for temaarbeid:  

 Lære barnehagens turregler 

 Lære trafikkregler 

 Bruke sansene i trafikken 

 Gå langs gang- og sykkelvei 

 Gå langs vei uten fortau 

 Krysse vei ved rundkjøringer 

 Krysse vei uten gangfelt 

 Refleks  

 Bilbelte 

 Trygt eller farlig – lukke porten - snø og is på veien 

 Krysse vei i gangfelt med snø 

 Gå langs vei – brøytebil 

 Aking og trafikksikkerhet 

 Sykkelhjelm 

 

Trafikksikkerhetsrutiner på tur. 

Rutiner på tur: 

 Alle barn skal bruke refleksvester 

 Vi har med førstehjelpsutstyr, telefon, beredskapsplan, oversikt over barnas fødselsnummer og 

foreldre/foresattes mobilnummer 

 Hovedregelen er at vi ikke går alene med barn på tur 

 Alle ansatte har fått opplæring i barnehagens trafikksikkerhetsrutiner 

 Barna holder hverandre i hendene når de går langs trafikkert vei 

 Det skal alltid gå en voksen først og sist 

 Når vi møter biler går vi inn til siden og stopper opp 

 Vi trener på å bruke sansene i trafikken 

 Lære å gå på riktig side av veien 

 Dersom barn holder i vogn når de går, skal de gå på den siden som er inn mot grøfta 

 Når vi skal krysse en vei, stopper vi alltid og venter til bilene stopper 

 Vi øver på å krysse veien raskt og kontrollert 

 Samtaler om skilter og fotgjengerfelt som er på turveien 

 Når vi krysser vei uten gangfelt, er det viktig at vi venter helt til det ikke er trafikk i området 

 Vi må alltid risikovurdere turene vi tar 

 

 

https://www.tryggtrafikk.no/tema/barnehage
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Bruk av buss, drosje og privatbil 

Barn i barnehage fraktes unntaksvis i private biler tilhørende personalet eller andre foreldre/foresatte i 

barnets oppholdstid. Når vi leier inn transportmiddel i form av taxi eller buss, er det viktig at barn er 

sikret etter forskriftene. 

 

Sikring av barn i buss 

Forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn §1, sier følgende om sikring av 
barn i buss: 

For buss, med unntak av buss gruppe M3 klasse1 («bybuss»), jf. Kjøretøyforskriften § 2-2 og § 8-1, 
gjelder: 

a) Bilbelte og annet utstyr til sikring av personer skal brukes av sittende 

b) Barn yngre enn 3 år skal i buss bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet eller slikt 

utstyr i kombinasjon med ordinært bilbelte. Når slikt utstyr ikke er tilgjengelig, skal ordinært 

bilbelte brukes på egnet måte. Barn som er 3 år eller eldre skal bruke ordinært bilbelte på 

egnet måte. 

Ifølge loven skal det finnes bilbelter i busser som er registrert etter 1999. Disse skal brukes av 
passasjerene. Men her skiller ikke loven på trepunktsbelte og hoftebelte. Begge deler er tillatt. Det er 
sjåføren som har ansvaret for at barn under 15 år sitter sikret. 

Unntaket fra loven om belter i bussene gjelder bybusser. I disse bussene er det ikke krav til 
sikringsutstyr. Det samme gjelder de eldste bussene, som er registrert før loven om sikring i buss ble 
innført i 1999. 

Dersom det blir aktuelt at barn under 3 år reiser med buss/taxi, vil personalet kontakte  foreldre/foresatte 
i hvert enkelt tilfelle. 

Barnehagen vil hver høst innhente tillatelser til å ta med barn i buss/minibuss, personbil eller taxi. Her 
har foreldre/foresatte mulighet for å reservere seg. 

 

Sikring av barn i bil 

Dette sier lovverket om sikring av barn i bil: 

Det er påbudt å sikre barn i bil.  

Barn som er under 135 cm høye skal alltid bruke godkjent barnesikringsutstyr som er riktig i forhold til 
barnets vekt.  

Barn mellom 135 og 150 cm skal bruke godkjent barnesikringsutstyr dersom slikt utstyr er tilgjengelig i 
bilen. Det vil si at barnesikringsutstyret må brukes så lenge barnet er innenfor vekt- og høydegrensene. 
Etter dette skal både barn og voksne sikres med bilbeltet. 

Reglene gjelder for barn under 36 kilo, etter dette skal både barn og voksne sikres med bilbelte. 

Dersom barnehagen benytter vanlig taxi, sikres barna med trepunktsseler og bilstol, eventuelt bilpute i 
henhold til barnets vekt. 

Ved oppstart i barnehagen, innhentes det skriftlig tillatelse fra foreldre/foresatte om barnet kan 
transporteres i buss og taxi på turer med barnehagen. Dersom barnets foreldre/foresatte har reservert 
seg på noen av punktene gjøres følgende: 

 Vurderer alternative transportmidler 

 Spørre foreldre/foresatte om de har anledning til å kjøre barnet selv 

 Barnet blir igjen i barnehagen 

 

Håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på tur 

For å forebygge ulykker er det viktig at vi risikovurderer de faste strekningene vi går langs vei med 
barna. Det vil alltid kunne oppstå uforutsette hendelser når vi er ute med barna. Det er da viktig at vi 
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følger våre vanlige rutiner med å skrive avvik og evt. skademeldinger. Dersom vi erfarer trafikkfarlige 
områder i vårt nærmiljø, er det viktig at dette dokumenteres, f.eks. ved bruk av bilder, slik at vi kan ta 
saken videre med trafikksikkerhetsansvarlige i kommunen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


