Trafikksikkerhetsplan Ydalir barnehage

Innledning:
Elverum kommune er en trafikksikker kommune. Dette forplikter oss i Ydalir 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 laget en plan som er
tilpasset 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.
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Parkeringsplassen til barnehagen
Vi har egen parkeringsplass for levering og henting av barn i Ydalir barnehage. Barnehagens
parkeringsplasser er blindveien rett ovenfor barnehagen – denne er skiltet.
For at det skal være trygt for barna til og fra parkeringsplassen er det viktig at
 Porten til enhver tid er lukket.
 Barna må aldri være alene på parkeringen.
 Ikke la barna løpe fra barnehagen og ut på parkeringsplassen.
 Kjør forsiktig til og fra parkeringsplassen, ta hensyn til forgjengere både i og utenfor
gangfeltene

Trafikksikkerhet på tur





Vi er kun på tur når med forsvarlig bemanning
Er vi sentrumsnære strøk så snakker vi hele tiden med barna om hvordan vi oppfører
oss i trafikken. Vi ser til høyre og venstre, sjekker at bilene stopper før vi går over
gangfelt. Vi organiserer oss to og to med en voksen foran, en i midten og en bak.
Dersom vi skal på tur og vi ikke kan gå så bruker vi kun kollektiv transport. Vi teller
antall barn som er inne på bussen og den siste som går på bussen er en ansatt.
Vi har med skriftlig oversikt over hvilke barn som er med slik at det er lett å ha
oversikt. Vi har med mobiltelefon og liste over nød telefoner og foreldrenes telefon
nummere. Vi har også med førstehjelpsutstyr til de turer som krever det, f.eks på
skogstur.

Trafikkopplæring


Vi snakker også om trafikksikkerhet med barna når vi er i barnehagen. Vi tegner veier
ute om sommeren og lærer om b.la vikeplikt. Vi bruker «Tarkus» som et verktøy for
trafikk opplæring og NAF sine trafikkopplæringspakker, NAFFENS trafikkboks.

Oss voksne som gode rollemodeller




Vi har fokus på at vi som voksne skal være gode rollemodeller, og følge de
retningslinjer som er laget i denne planen.
Viktig at foreldrene også er gode rollemodeller og følger dette.
Det er også viktig at dette følges om man er bilist, syklist, sparker eller går.

Dette er veldig viktig når man har barn i Ydalir barnehage

Man parkerer på de plassene som er laget til for levering og henting av barn i barnehagen, ta
hensyn til fotgjengere.
DET ER ALLE BARNS SIKKERHET DET GJELDER
Kun nyttekjøring er tillatt på parkeringsplassen som er utenfor barnehagen, med unntak av
HC plassene som krever egen tillatelse.
Takk for hjelpen alle sammen med og skape et godt og sikkert trafikk miljø for alle som
ferdes i vårt område.

