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Innledning 
Elverum kommune er en trafikksikker kommune.  

Dette forplikter oss i Vestad barnehage til å arbeide systematisk med å utvikle trygge og 

gode oppvekstmiljøer, og forebygge skader og ulykker.  

Mål for kommunen: Utvikle trygge og gode oppvekstmiljøer og forebygge skader og ulykker. 

Delmål for barnehagene: Etablere gode holdninger og forebygge. 

Elverum kommune har en overordnet plan for trafikksikkerhet, og vi har ut i fra den laget en 

mer detaljert plan som gjelder vår barnehage. 

Vi håper at dere foreldre bidrar til dette arbeidet ved å være gode rollemodeller i det 

daglige, og følger de retningslinjer vi har laget. 

Med fokus på trafikksikkerhet håper vi at alle myke trafikanter i og rundt Vestad barnehage 

kan ferdes trygt i trafikken! 

 

Elverum 10.11.20 

 

Evy Hogstad Bakkestuen 

Enhetsleder, Vestad barnehage 
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Trafikksikkerhet på parkeringsplassen 
Mål: Parkeringsplassen er trygg i hente- og leveringssituasjon. 

Barn er impulsive, lette å avlede og mangler en voksens trafikkforståelse. De oppfatter omgivelsene 

med seg selv som utgangspunkt, og de har liten evne til å forutsi hendelser eller til å overføre 

erfaringer fra andre situasjoner. Vi som voksne må derfor være oppmerksomme og se omgivelsene 

gjennom barnas øyne.  

Grunnregler for trafikk i flg. Vegtrafikklovens § 3:  

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare 

eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.  

Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen. 

Hva Hvorfor Ansvar 

Lukk porten når man går 
ut og inn av barnehagen. 

Forhindre at barn 
kommer ut på pplassen. 

Alle. 

Ingen barn skal slippes ut 
porten uten følge av en 
voksen, eller den som 
foresatte har valgt kan 
hente barnet. Den 
voksne påser at barna 
går mens de er på 
parkeringsplassen. 

Ingen barn skal være 
alene på 
parkeringsplassen og 
opptre rett. 

Ansatte, foresatte og andre som 
henter/bringer barna. 

Ikke la bilen stå og gå på 
tomgang. 

Eksos forurenser og den 
legger seg i barnas 
høyde. 
Hindre at barn får 
tilgang til en bil som 
står og går uten 
bilfører. 

Bilfører. 

Sikre barn riktig i bil. Jfr veg trafikkloven, så 
er dette påbudt. 

Bilfører. 

Ansatte parkerer på 
anviste plasser, så langt 
dette er mulig. 

Ha oversikt over 
parkeringsplassen når 
man skal forlate 
arbeidsstedet. 

Ansatte. 

«Trafikksikkerhetsplanen 
for Vestad barnehage» 
blir gitt ut til alle nye 
foreldre og er tilgjengelig 
på MyKid. 

Informere om 
barnehagens 
trafikksikkerhetstiltak. 

Enhetsleder. 

Infohefte «Sikring av 
barn i bil» fra Trygg 
trafikk blir det informert 
om  til alle nye foreldre. 

Informasjon om veg-
trafikkloven og krav til 
bilfører om riktig utstyr 
og sikring. 

Enhetsleder. 
https://www.tryggtrafikk.no/wp-
content/uploads/2019/05/Barn-
i-bil_veilder_nettversjon.pdf  

https://www.tryggtrafikk.no/wp-content/uploads/2019/05/Barn-i-bil_veilder_nettversjon.pdf
https://www.tryggtrafikk.no/wp-content/uploads/2019/05/Barn-i-bil_veilder_nettversjon.pdf
https://www.tryggtrafikk.no/wp-content/uploads/2019/05/Barn-i-bil_veilder_nettversjon.pdf
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Trafikksikkerhet på tur  
Mål: All ferdsel utenfor barnehagens område er trygt for små og store. 

Når vi går på tur er trafikksikkerhet et gjennomgående tema. Vi snakker med barna om hva 

man må tenke på når man ferdes i trafikken, hvordan vi krysser veger, hvilken side vi går på 

osv. Å ferdes ute i trafikken er en viktig læringssituasjon hvor teori og praksis blir en 

opplevelse og en god erfaring.  

Forberedelse før 
vi går på alle 
turer: 

 Ta med: 
- Avdelingens mobiltelefon med navn og nummer til alle 

foreldre. 
- Førstehjelpsutstyr. 

 Vi sier ifra hvor vi går på tur. 

 Barna bruker refleksvester med barnehagens navn og telefon 
nummer på. 

 De ansatte har på gul vest med barnehagens navn på ryggen.  

 Vi går aldri på tur, hvis vi er for få ansatte i forhold til barn. 
 

Våre 
trafikkregler på 
tur til fots: 

 

 Vi fokuserer på trafikksikkerhet i naturlige situasjoner. 

 De voksne fordeler seg med en foran og en bak. Er det flere 
voksne på tur, fordeler de seg der det er mest hensiktsmessig. 

 De voksne går på utsiden av barna, mot kjørebanen. 

 Barn som fungerer fint sammen, går to og to. 

 Vi går på en rekke langs veg. 

 Barn som ikke kan gå/gå langt, sitter i turvogn. 

 Vi følger trafikkreglene og forklarer dem for barna, ser på skilt 
etc. 

 Vi teller barna jevnlig og er overvåkende. 

 I hovedsak går vi på tur i skogen. 

 Passer på at vi ikke får strekk i gruppa. 

 

Huskereglene 
våre i trafikken, 
som også er 
utgangspunkt 
for samtale om 
trafikk: 

 Bruk øynene! 
Se deg alltid godt for når du er i trafikken! 

 

 Bruk ørene!  
Det er ikke alltid du kan se biler som kommer! 

 

 Stopp opp! 
Stopp alltid opp før du går over en veg. Se til begge sider, hør og sjekk 
at alt er klart! 
 

 Bruk refleksvest! 
Refleksvesten gjør at du synes godt i dagslys og refleksen vil lyse i 
mørket når det kommer biler. Når du blir sett, er du tryggere! 
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Bruk av bil, buss eller drosje 
Vi bruker i utgangspunktet ikke bil når vi frakter barn i Vestad barnehage. Unntak kan være 

transport til lege/sykehus, men da i godkjent bilstol/bilpute for barn. 

Foreldrene må på MyKid registrere om deres barn har tillatelse til å kjøre offentlig transport. 

 

Rutiner 
ved bruk 
av buss: 

 Alle busser må ha sele til hvert sete. 

 Alle sekker ta’s av før barnet settes i sete. 

 Alle barn skal være festet i eget sete med sele. 

 Ingen barn har lov til å stå i bussens midtgang. 

 En voksen går først inn på bussen. 

 En voksen passer på døra så barn ikke blir klemt. 

 En voksen går av på bussen sist og sørger for at ingen blir igjen. 
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Trafikkopplæring  
Barnehagen har ansvar for barnas sikkerhet når de er på tur i trafikken. I rammeplanen for 

barnehager står det: 

«Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna: utforsker 

ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og 

ferdes trygt». 

Barnehagen benytter Trygg Trafikk sin metodepakke om Tarkus innimellom. Tarkus loser oss 

gjennom forskjellige trafikksituasjoner, hjelper oss til  bruk av refleks, snakke om høyre og 

venstre, se på skilt og så videre.  Vi gir småbarna førstehåndserfaringer og legger opp til 

progresjon gjennom barnas barnehagetid. 

 

 

 

 

 

 

https://www.barnastrafikklubb.no/  

 

 

 

 

https://www.barnastrafikklubb.no/
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Voksne som gode rollemodeller 
Barnehageloven viser til at det skal være et nært samarbeid mellom hjem og barnehage, og 

dette gjelder også når det gjelder trafikksikkerhet. Barnehagen tar ansvar for at informasjon 

om barnehagens arbeid rundt dette temaet kommer ut til foreldre ved start av nytt 

barnehageår, mens dere foreldre må ta deres ansvar på andre arenaer. 

Voksne som er sammen med barn skal være bevisste og gode rollemodeller. Dette gjennom 

å tenke over sin rolle ved sikkerhet i bil, bruk av eget bilbelte, bruk av sykkelhjelm og ellers 

være bevisste i hverdagen. 

En liten sjekkliste det kan være greit å reflektere over: 

 Jeg går alltid rolig over vegen. 

 Jeg går alltid på venstre side. 

 Jeg stopper alltid ved fotgjengerfelt/overgang og ser til begge sider før jeg går over 

vegen. 

 Jeg stenger alltid porten til barnehagen. 

 Jeg sikrer alltid barn i bilen. 

 Jeg stopper alltid motoren når jeg parkerer. 

 Jeg bruker alltid bilbelte (selv på korte turer). 

 Jeg bruker alltid sykkelhjelm. 

 Jeg benytter ikke telefon da jeg kjører bil. 

 Jeg bruker alltid refleks. 

 

Kan du svare Ja på alt dette, er du et godt forbilde for barnet ditt! 

 

 


