Trafikksikkerhet
i
Gulset barnehage
Trafikksikker oppvekst




Barn har rett på en trygg og god oppvekst, der trafikksikkerhet inngår.
Trafikksikkerhet er de voksnes ansvar, og vi er rollemodeller for den oppvoksende
generasjon. Hvis holdninger og vaner etablerers tidlig vil det være lettere å tenke
trafikksikkerhet videre i livet.
Barn er trafikanter hver dag, enten som passasjer, fotgjenger og etter hvert syklister.

Trafikk i rammeplanen




Trafikk er nå integrert som en del av rammeplanen gjennom fagområdet nærmiljø og
samfunn.
I rammeplanen 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.»
Det betyr at trafikksikkerhet blir en tydeligere del av barnehagehverdagen.

Trafikksikkerhet i Gulset barnehage



5 - åringene har tema trafikk som en del av årshjulet i førskoleopplegget det siste
året. Opplegget med Tarkus erstattes nå av opplegg om Lyset.

Rutiner turer til fots












Det skal alltid være minst to voksne på tur
Små og store vet hvor vi skal på tur. Dette informeres om i samling.
Ped.leder har hovedansvar for turen eller delegerer ansvar til en annen ansatt
Alle voksne har mobil og oppdatert liste over telefonnummer til foresatte
Alle skal ha med en oversikt over hvilke barn som er med
Sekk med førstehjelpsutstyr på alle turer ut av barnehagen
To og to barn går sammen, eller bruke tau når vi ferdes i trafikkert område
En voksen først, og en bakerst
Barna skal ha på refleksvest merket barnehage og telefonnummer
Fokus på å prate om hva skiltene langs vegen forteller oss.
Gulset barnehage har trygge turveien med gang- og sykkelstier samt undergang når vi
skal krysse Gulsetringen

Rutiner turer med kollektiv transport
















Foresatte har skrevet under på tillater skjema
Ped.leder har ansvar for turen eller delegerer ansvar til en annen ansatt
Ped.leder eller stedfortreder skal si ifra på morgenmøte i barnehagen hvor man skal
og når man er tilbake
Alle voksne har med mobil og oppdatert liste over telefonnummer til foresatte
Det er minst to voksne på turen
Alle voksne har med oversikt over hvilke barn som er med
Foresatte, ansatte og barn er informert om hvor de skal og bruk av type
transportmiddel
Eget busskort for barnehagen benyttes innen tillat periode
Barna samles og går igjennom trafikk-reglene før turen
Alle barn har på refleks vest med barnehagens navn og telefonnummer
Barna skal sitte - ikke stå i bussen
Ved på - og avstigning: en voksen står og tar imot barna – en voksen er igjen og ser til
at alle har kommet seg ut
Vi går samlet etter avstigning
Tellerutiner underveis
Vi går to og to eller bruker tau i trafikkerte områder ved bussholdeplassen og ellers i
trafikken

Bruk av private biler eller kommunens biler



Bruk av private hos biler fra ansatte brukes ikke
Når foreldre kjører barnet sitt til tur, har de selv ansvar for sikkerheten til sitt barn.

Prosedyrer parkering barnehagens område






Foreldre, ansatte og andre holder lav fart inn i området
Det er ikke lov å la bilen stå på tomgang
Alle barn skal være sikret etter gjeldende regler i bil
Det er lagt opp til en trygg av- og påstigning i Gulset barnehage, og rygging er ikke
nødvendig.
Alle barn skal gå i følge med en voksen ut av porten ved avreise fra barnehagen

Samarbeid barnehage – foreldre




Barnehage og foreldre samarbeider om handlingsplanen «Trafikksikker barnehage».
Det skal jobbes holdningsskapende og med fokus på de voksne som rollemodeller fra
både barnehagens side og i foreldregruppa.
Foreldre og ansatte er lojale mot reglene som er lagt i planene

Personalets forpliktelser




Kjenne til rutinene for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser
Følge og iverksette handlingsplanen «Trafikksikker barnehage»
Gjennomføre en sikkerhetsvurdering på alle turer i regi av barnehagen

Hilde Ekeberg Fliid, 10.06.19
Styrer

