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Trafikksikkerhet i Kvaleberg-barnehagene 
 
Vi ønsker at Kvaleberg-barnehagene skal være trafikksikre barnehager. For oss er det viktig at vi 
hjelper barna til å utvikle gode holdninger i tidlige barneår slik at barna utvikler evne til å forstå hva 
som kan være en risiko i trafikken, hva som kan være med å trygge dem når de ferdes i trafikken og 
evne å ta andres perspektiv. Både dere foreldre og vi ansatte er gode rollemodeller for barna i 
trafikken ved at vi bruker belte i bilen, hjelm når vi sykler, refleks når vi går og overholder de 
trafikkreglene som er når vi ferdes ute.  
 
Trafikk og sikkerhet er i fokus i hverdagen. Målet med arbeidet er å gi barna erfaringer og gode 
holdninger slik at de er best mulig rustet til å ferdes alene i trafikken når de blir eldre. Trafikk er et 
tema som passer godt inn i hverdagen. Barna opplever trafikk når de skal til og fra barnehagen, når 
de skal på tur og når de erfarer trafikk gjennom lek og observasjon av hva de voksne gjør. Kvaleberg-
barnehagene har om trafikksikkerhet i sin årsplan. 
 

Turer i Kvaleberg-barnehagene 
Bemanning: 
Vi skal følge vanlig bemanningsnorm som er 3 barn under 3 år pr. ansatt eller 6 barn over 3 år pr. 
ansatt. Sikkerheten må vurderes hver gang ut fra antall barn, hvilke barn som er med og hvor turen 
går. Særlig viktig ved turer nært vann og der det er mange mennesker til stede (f.eks. ved 
arrangementer i byen o.l.). 
 

Turer til fots: 
• Holde hender eller bruke tau 

• Hva vi gjør når det kommer bil? 

• Barn innerst mot fortauet, voksne ytterst 

• Tellerutiner underveis 

• Risikoanalyse: Hvor skal vi, hva trenger vi å være spesielt oppmerksomme på m.m. 

• Samling før turen: informere barna om hvor vi skal gå, hvilke transportmidler vi skal bruke, 
m.m. 

• Melde fra hvor dere går til avdelingsleder, andre i barnehagen: Hvor går vi, når vi er ventet 
tilbake 

• Oversikt over hvilke barn som er med 

• Det oppfordres til at alle voksne har med egen telefon i tilfelle gruppen blir spredt underveis. 

• Tursekken innhold (i tillegg til drikke, bleier, skift og våtservietter): 
o Førstehjelpsutstyr 
o Telefonlister til foreldre, barnehage m.m. 

 
Ved skade eller forsvinning 
Hvis barn skader seg eller blir borte, følges rutiner fra beredskapsplan. 

• Hvilket barn er borte? 

• Når og hvor så dere barnet sist? 

• Hvem leter, hvem passer på de resterende barna? 

• Hvor kan det tenkes at det forsvunne barnet har tatt veien: 
o Bor barnet i nærheten? 
o Hvor er nærmeste sted som barnet kan tenkes å oppsøke? 
o Arbeider barnets foreldre i nærheten? 
o Hvor kan barnet tenkes å ha gjemt seg? 
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• Hvor lang tid fra barnet ble sett sist går det før dere ringer avdelingsleder, foreldre og politi? 

• Kontakt avdelingsleder, som kontakter foreldre og evt. politi/ambulanse 

 
Transport 
Ved bruk av kollektiv transport/buss: 

• Sørg for at både barn og voksne vet hvor dere skal og hvordan dere skal komme dit 

• Alle voksne må være kjent med rutiner og retningslinjer for trafikk i barnehagen 

• Være nok voksne per barn og snakk om hvem som har hovedansvaret for hvilke barn 

• Informer de andre i barnehagen om hvor dere skal og når dere forventer å komme tilbake 

• Tenk gjennom hvordan dere best mulig kan sikre barna i bussen, for eksempel. Bruk bilbelte 
der dette er montert, og plasser de minste barna i seter som vender mot kjøreretningen der 
dette er mulig. 

Ved turbusser og transport på større veier, skal det benyttes godkjent sikringsutstyr som belter og 
evt. seter. 
 
Privatbil benyttes ikke som transportmiddel i Kvaleberg-barnehagene. 
 

Foreldremøte 
På foreldremøte har avdelingene en gjennomgang hvordan de har søkelys på trafikksikkerhet i 
barnehagen, og vi har en gjennomgang av våre rutiner når vi går på tur i barnehagen. 
 
 
 
 
 

 


