
Trafikksikkerhet i Ruglandveien barnehage. 

Ruglandveien barnehage har klare regler for å ivareta barnas sikkerhet i barnehagen. Vi har 

nedskrevne regler for opphold og lek på uteplassen ( innenfor barnehagens gjerde) . På alle turer 

utenfor barnehagen har vi nedskrevne regler  for hvordan barna må forholde seg- både på turer i 

nærmiljøet og når vi reiser med buss eller bane.  

Trafikksikkerheten på tur blir ivaretatt ved risikovurderinger i forkant av hver tur. (Se egne regler for 

tur)  

En dag i året, på planleggingsdagen i august,  blir sikkerhetsrutinene, både i trafikken og  på 

skogsturer,  gjennomgått for hele personalet. Uforutsette faresituasjoner blir diskutert, erfaringer 

delt og repetert. 

Vi stiller krav til busselskap og drosjer om at de er godkjente ved bestilling av turer ( 3 -punkts sele), 

og alle barna bruker de beltene som finnes i buss eller maxitaxi. 

På forhånd har foreldrene gitt en skriftlig godkjenning til at barna kan være med på de ulike kollektiv-

tilbudene som barnehagen bruker. 

 

Trafikkopplæring i barnehagen 

Når barna går turer i nærområdet, er det «tur-kamerater»(eks. et stort barn leier et lite) som går 

sammen. Dette gjelder barn over 3 år. Mens vi går, snakker personalet om å se og høre etter biler og 

andre kjøretøy, samtidig som at man må konsentrere seg om å være rolig og oppmerksom på 

omgivelsene når man går i trafikken. For 1 og 2-åringene som går på tur til nærmeste lekeplass , har 

de et tau (med løkker) som de holder i. Personalet fordeler seg mellom barna  der det er 

hensiktsmessig for å trygge best. Refleksvest er obligatorisk på turer utenfor barnehagen. 

Innenfor gjerdene i barnehagen er vår tomt ganske flat , og rundt huset er det asfaltert . Det gir 

muligheter til barn i alle aldre å prøve sykler, sparkesykler og kjenne på egen fart og avstand til 

hindringer de møter, der barna sykler rundt og rundt… Det er et påbud om enveiskjøring som gjelder 

all «trafikk» rundt huset. Vi har lært barna om de vanligste skiltene , og laget skilt som blir plassert 

ute. På veggen ute henger alle skiltene som en «plakat» som barna kan se på når de går forbi. 

«Fotgjengerovergang» er malt på asfalten. Vi oppfordrer barn fra ca.3 år og oppover til å ta med 

egen to-hjulssykkel med hjelm i barnehagen. 

 Om våren og sommeren kan vi tilby barn som vil lære å sykle  på to-hjulsykkel, opplæring på 

uteplassen vår. Dette gjelder selvfølgelig de barn som har lyst og vil lære å sykle – og som er stolte 

når vi tar av støttehjulene!  

 

Samarbeid mellom barnehage og hjem 

På høstens foreldremøte , med nye og «gamle» foreldre, gjennomgåes barnehagens rutiner og regler 

for sikkerhet – og for trafikksikkerhet for barn i trafikk og for barn på tur. Vi informerer om det 

holdningsskapende arbeidet vi gjør blant barna: vi snakker om hvordan vi går langs veien, lærer 

barna å være konsentrert om hørsel og syn, bruk av gangfelt, krysse veien, trafikklys og lærer noen 

skilt. Vi snakker om voksne som rollemodeller, om bruk av bilbelte i bil og buss, og betydningen av 

sikring av barna- selv på kort vei til og fra barnehagen. Særdeles aktsomhet må vises på 

parkeringsplassen vår og ved porten , både som gående og bilist. Det oppfordres til å rygge inn ved 



parkering  dersom man er alene bilist og kan bruke plassen til å snu for å parkere. Ved bringing og 

henting er det ofte stor «trafikk» av andre småbarnsforeldre, og det må være opp til den enkelte 

bilførers ansvar å parkere bilen på den tryggeste måten slik situasjonen krever det.  

 

Trafikk-sikkerhet nedfelt i årsplanen.   

Følgende avsnitt er i vår årsplan: 

Ruglandveien barnehage – trafikksikker barnehage. 

I veilederen for Miljørettet helsevern i barnehager og skoler står det ( § 14) : «Trafikksikkerhet i 

forbindelse med når barna ankommer og forlater barnehagen bør vies stor oppmerksomhet. 

Trafikksikkerhet handler både om fysisk tilrettelegging av trafikkforholdene og holdninger og adferd 

hos barna, foresatte og ansatte. Det er viktig at de ansatte har oppdatert kunnskap om gjeldende 

regelverk for sikring av barn under transport enten det benyttes  bil, buss, sykkel eller gange.» 

Ruglandveien barnehage har nedskrevne rutiner for små turer i nærområdet , reiser med buss, bane 

og taxi. I forberedelser til enhver tur utenfor barnehagen foretar personalet risikovurderinger og 

forberedelser sammen med barna. Vi stiller krav til godkjente sikringer i buss ved bestilling hos buss-

selskap. På forhånd har foreldrene gitt en skriftlig godkjenning til at barna kan være med på de ulike 

kollektiv-tilbudene som barnehagen bruker. 

Vi bruker refleksvest på turer utenfor barnehagen. Trafikk-opplæring med barna foregår mens vi går 

langs veien – vi snakker om bruk av sansene våre, oppmerksomhet til omgivelsene –  tilpasset barnas 

alder. Innenfor gjerdene våre er all «sykkeltrafikk enveiskjørt» på asfaltstripen rundt huset….   

 

 

 

 

 

 

 


