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Trafikksikkerhet i Kristiansandsbarnehagen

Bakgrunn og hensikt: 
Trafikksikkerhetsplanen  2007 -2010 ble vedtatt av 
byutviklingsstyret  06.12.2007.

Planen skal være et styringsverktøy for alle sektorers arbeid med 
trafikksikkerhet og skal angi kommunens prioritering av 
trafikksikkerhetsarbeidet.

Reise og transportpolicy for Kristiansand kommune:
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i barnehageetaten som har 
utarbeidet forslag til en reise og transportpolicy for barnehagebarn 
i Kristiansandsbarnehagen.

Barnehagedirektøren støtter forslagene som fremkommer i planen.

Kristiansand, 19. november 2009

Nina Gjærum Reinhardt
Barnehagedirektør



Sikker transport av barnehagebarn 
i buss / taxi / bil. 

Mål: Alle barnehagebarn skal være forsvarlig sikret når de er på tur 
        i barnehagens regi.

Tiltak: Planen skal være en del av barnehagens  
            internkontrollsystem

Bakgrunn: Barnehageansatte skal ha nok kunnskap og felles forståelse 
for hva som kreves av sikker transport av barn i bil og buss.

En arbeidsgruppe ble satt ned for å : 
Utarbeide en felles transport policy i barnehageetaten.
Arbeidsgruppen har bestått av: 

Liv Falkum  – Trygg Trafikk, • 
Nina Marie Augland – Lindtjønn barnehage, • 
Marit E. Aas – Hellemyr barnehage • 
og Wenche Sandqvist – barnehageetaten.• 

Arbeidsgruppen har hatt 3 arbeidsmøter.  

Felles forståelse.
Barnehagene trenger en felles forståelse i forhold til lov og 
forskrifter for hvordan frakte barn og sikre barnehagebarn 
i buss / taxi / maxi taxi og bil. I og med at noen barnehager bruker bil, 
ser vi behovet for felles forståelse/ retningslinjer også her.
Alle barnehagene har blitt invitert til å svare på hva som er deres 
policy når det gjelder sikring av barnehagebarn når det gjelder 
transport i bil / taxi og buss.   

Tilbakemeldingene viser at barnehagene er opptatt av barna 
skal sikres forsvarlig.

Samarbeidsmøte.
Vi inviterte også transportselskapene til et møte.  AS Bussen og 
Agder Taxi møtte.  Taxi Sør var også invitert, men møtte ikke.  
Vi ønsket å sjekke ut om selskapene har spesielle problemområder 
i forhold til lovverket og forskriftene.
AS Bussen har ingen krav til sikkerhet. De vil gjerne kjøre 
barnehager, men har ikke muligheten til å ta investeringen med å 
montere belter i bussene.

Fylkeskommunen må sette krav til standarden for anbudet 
ved ny utlysning. Ny anbudsutlysning skal være i okt./ nov -09.

Hva slags regelverk ligger til grunn? 

Forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med • 
motorvogn § 1 og § 2 (av 21. sept. 1979 nr. 7) § 1. 

Påbud om bruk av bilbelte og annet sikringsutstyr.      • 
Bilbelte og annet utstyr til sikring av personer skal brukes der det er montert.

Vegtrafikkloven § 23 A – om personlig verneutstyr. • 
Kongen kan bestemme at personlig verneutstyr og annet utstyr til sikring 
av personer skal brukes under kjøring med motorvogn.  
Kongen kan gi nærmere regler om omfanget av bruken og unntak fra 
påbudet. Fører er ansvarlig for at passasjerer under 15 år er sikret i bil 
og buss.



Barnesikring i bil. • 
Biler er godkjent etter personbil- forskriften. Den sier dette 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 135cm og 150 cm skal bruke godkjent 
barnesikringutstyr dersom slikt utstyr er tilgjengelig i bilen.”

Reglene gjelder for barn under 36 kilo etter dette skal barn og voksne 
sikres med bilbelte. I bil der det ikke er bilbelter skal barn under tre år 
ikke transporteres. Barn over tre år skal ikke transporteres i forsete 
i biler uten bilbelte.

Barnesikring i buss.• 
For buss med unntak av buss gruppe M3 klasse 1 (”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.  Barn  som er 3 år eller eldre skal bruke 
ordinært bilbelte på egnet måte. 
Forskriften skiller ikke mellom trepunkts og topunktsbelter.  
Det betyr at det er lovlig å la små barn sitte sikret kun med hoftebelte, 
men dette er ikke å anbefale.

Trygg på tur med barnehagen. 

Barnehagebarn på tur med ”bybuss” ( gruppe M3 klasse)
Bybussen går i typisk bytrafikk, og det er  ikke krav om bilbelte på 
alle plasser. Fra januar 2008 er nye busser pålagt å ha to plasser med 
godkjent sikringsutstyr for barn under tre år. Barn over 3 år kan kjøre 
”bybuss” med maks 60 km /t. 
Er hastigheten høyere, bestiller vi maxi-taxi.

Transport av barn med maxi-taxi /buss ( over 8 seter)
11 av 12 maxi –taxier har 3 punkts seler (Agder  Taxi)
Barna festes med trepunktseler og bilsete, eventuelt pute i henhold til 
barnas vekt.

Transport av barn med vanlig taxi – mellom størrelse ( 5 – 8 seter)
Her er 3 punkts seler installert..
Barna festes med trepunktseler og bilsete, eventuelt pute i henhold til
barnas vekt. Hvis det ikke er trepunktsbelte på alle plasser
finnes det bilseter som kan festes sammen med topunktsbelte.  
Pute må aldri brukes sammen med topunktsbelte, det er farlig og forbudt.
Agder Taxi har to barneseter som kan benyttes.. 
Barnehagene må ha med egne barneseter eller puter i taxiene. 

Transport av barn i bil. 
Er det mulig for barnehagen, vil transport i taxi kunne gjøres 
enklere og sikrere, i det barnehagene kan bestille en eller 
flere taxier med egnet utstyr for de barna som skal være med.  
Det er sjåførens ansvar å sikre barna forskriftsmessig.



RUTINE FOR TRANSPORT 
AV BARNEHAGEBARN:

Vi skal innehente skriftlig tillatelse fra foreldre om at 
personalet får ta med deres barn i taxi, buss 
eller (private biler) - under forutsetning 
av at barnet er forskriftsmessig sikret.

Tillatelse skal innhentes nå barnet starter 
i barnehagen.

Dersom foreldrene har reservert seg på 
et av punktene gjøres følgende:
    1.   Vurdere alternative transportmiddel.
    2.   Spør foreldrene om de har anledning til å kjøre selv
    3.   Undersøke om det er andre avdelinger som kan passe 
 barnet mens den avdelingen 
           barnet er i, er på tur.
    4.    Dersom ingenting av dette er mulig, må vi sørge for at 
 barnet får et annet godt tilbud.

Avvik:
Avvik fra denne rutinen meldes på vanlig måte (avviksmelding)

RUTINE FOR TRANSPORT 
AV BARNEHAGEBARN

Rutinen er basert på (hjemlet i):
Forskrift om personlig verneutstyr under kjøring med 
motorvogn § 1 og §2 (av 21.sept. 1979 nr.7) , 
Vegtrafikkloven § 23 A.

Avtale: Internkontrollhåndboka • 
Barnehagedirektørens anbefaling av 19.11.09  • 
– sikker transport av barnehagebarn
”Vi sikrer våre barn i bil” – brosjyre fra Trygg Trafikk• 
Referanser: Transport av barn - tillatelse• 

Ansvarlig for oppfølging av rutinen:
Pedagogisk leder skal innhente tillatelsene og lage oversikt 
over hvem som har reservert seg. 
Pedagogisk leder er videre ansvarlig for å informere 
det øvrige  personalet om hvem som har reservert seg.

Hensikt:
Vi vil ha mulighet for å ta med barna på tur under forsvarlige 
og trygge forhold.
Tillatelse fra foreldrene ligger i hvert enkelt barns barnemappe. 
Styrer/enhetsleder har oversiktsliste over alle reservasjonene i 
barnehagen.



Transport av barnehagebarn
kjøretillatelse.

Gjelder:___________________________________________________
    barnets navn

Jeg/ vi gir personalet i :_______________________________________
    barnehagens navn

tillatelse til å ta vårt barn med i:

a) taxi med sikkerhetsbelte  JA NEI

b) buss, ”bybuss”  JA NEI 

c) buss med sikkerhetsbete JA NEI

d) privat bil med sikkerhetsbelte JA NEI

 

SETT RING RUND JA ELLER NEI
Denne tillatelsen/reservasjonen gjelder så lenge barnet går i barnehagen, 
eller inntil det gis annen skriftlig beskjed! 


