
 

 

Rutiner for utflukter med buss i Søråsen barnehage 

 

I Søråsen har vi i løpet av et barnehageår noen felles turer med hele barnegruppa.  

Faste turer er juletur til Sandvika og sommertur til en bondegård eller liknende.  

 

I tillegg drar vi på tur til for eksempel Teknisk museum, teater eller Leos lekeland.  

 

Maxibarna har egne turer til skiskole, Vangen, Sætern gård og Kalvøya.  

 

På disse turene leier vi egen buss som kommer i barnehagen og henter oss og kjører oss dit vi skal.  

Foreldre har via SU og Eierstyret ønsket at vi skal bruke penger på slike turer som gir barna opplevelser.  

 

Personalet i barnehagen synes det er av stor verdi for turen at vi leier buss. Det er lavere risiko enn å kjøre 

rutebusser, da vi er sikret sitteplasser med sele til alle barna, og det er mindre stress når vi skal gå av og på 

bussen.  

 

Barna setter stor pris på å dra på disse turene som gir alle felles opplevelser.  

 

For å ta barna med på busstur må foreldre godkjenne dette skriftlig på et skjema og i appen MyKid.  

Vi bruker kun bussens sikring (setebelte) da vi ikke har mulighet til å ta med bilseter og puter på turene.  

 

Barnehagen følger påbudt sikring av barn i buss etter Veitrafikkloven med forskrift. Dette er ikke 

nødvendigvis i tråd med anbefalingene fra Trygg trafikk.  

 

Ekstra tiltak for sikkerhet:  

 

 • Så langt det lar seg gjøre ber vi bussjåføren kjøre på de veiene med lavest fartsgrense.  

 • Alle barn og voksne sitter fastspent i bussen på hvert sitt sete. 

 • Ingen sitter på fanget, eller deler sete. 

 • Det sitter alltid en voksen ved siden av de aller minste barna.  

 • Vi har ikke løse gjenstander med inn i bussen. 

 

Foreldrene gir tillatelse på MyKid/skriftlig på skjema 

 

På MyKid – Tillatelser: 

Tillat kollektivtransport på turer (rutebuss, trikk, t-bane) 

Tillat transport med personalet i privatbiler ved kjøring til legevakt. Barnet vil bli sikret forskriftsmessig. 

Tillat transport i maxitaxi/turbuss. Taxi/turbuss vil alltid bestilles med 3 punktsele. 

 

Bussturene er en del av barnehagetilbudet. 

 

Hvis ikke foreldre gir tillatelse: 

*Kan foreldrene selv kjøre barnet til turstedet. 

*Må foreldrene holde barnet hjemme. 

 

Barnehagen sier i fra om busstur til de som ikke har gitt tillatelse så raskt som mulig (helst 3 uker før). 


