Transport av barnehagebarn i
Songdalen kommune
Mål:
Alle barnehagebarn skal være forsvarlig sikret når de er på tur i
barnehagens regi.
Bakgrunn:
Barnehageansatte skal ha nok kunnskap og felles forståelse for hva som kreves
av sikker transport av barn i bil og buss.

Lover og regler knyttet til transport:
Barnesikring i bil
 Det er påbudt å sike barn i bil.
 Barn som er under 135 cm høye skal alltid bruke godkjent barnesikringsutstyr som er
riktig i forhold til barnets vekt.
 Reglene gjelder for barn under 36 kilo, etter dette skal både barn og voksne sikres med
bilbelte.
 Barn skal ikke transporteres i bakovervendt barnestol i baksetet der det er airbag.
 Barn over tre år skal ikke transporteres i forsete i biler uten bilbelte.
 I bil der det ikke er bilbelter skal barn under tre år ikke transporteres
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 tre 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.
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Rutiner transport av barnehagebarn i Songdalen - buss / taxi / bil
1. Transport av barn med vanlig taxi/bil – mellom størrelse (5 – 8 seter).
Her er trepunkts seler installert. Her gjelder vanlige regler som for sikring av
barn i bil, det samme gjelder for barn foran aktiv kollisjonspute.
Barneseter/puter benyttes.
2. Transport av barn med maxi-taxi / buss (over 8 seter):
Benyttes kun av barn over 3 år. Så langt det lar seg gjøre benyttes buss med
trepunktsseler og vi oppfordrer foreldre til å ta med pute.
Dersom det ikke praktisk lar seg gjøre å ta med pute, eksempel på tur med
ordinær rutebuss eller der vi ikke har samme buss tilbake (vi har ikke anledning
til å oppbevare setene) benyttes bussens bilbelter på egnet måte, (iht. lov). Hvis
det er trepunkts seler legges selen på skrå bak ryggen.
3. Transport av barn i bil
Det er opp til hver enkelt barnehage å velge å bruke private biler til transport av
barnehagebarn. Det er sjåførens ansvar å sikre barna forskriftsmessig. Dersom
ansatte skal bruke egne biler, skal det være frivillig, da det er et stort ansvar å
påta seg.

Rutine for transport av barnehagebarn
1. Innhente skriftlig tillatelse fra foreldre om at personalet får ta med deres
barn i taxi, buss eller (private biler) – under forutsetting av at barnet er
forskriftsmessig sikret. Tillatelsen innhentes ved barnehagens oppstart.
2. Dersom foreldrene har reservert seg på et av punktene gjøres følgende:
 Vurdere alternative transportmiddel
 Spør foreldrene om de har anledning til å kjøre selv
 Undersøke om det er andre avdelinger som kan passe barnet mens
den avdelingen barnet er i, er på tur.

