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Hva er en trafikksikker barnehage? 

Sel kommune ble høsten 2015 godkjent som “trafikksikker kommune”. Dette 

betyr blant annet at alle kommunale barnehager må oppfylle en del kriterier for 

arbeid med sikkerhet. 

Trafikksikker barnehage er et konsept utarbeidet for å kvalitetssikre barnehagens 

trafikksikkerhetsarbeid ivaretar de krav som lover og forskrifter stiller. 

At barnehagen er godkjent som trafikksikker er ingen garanti for at det ikke vil 

skje ulykker I fremtiden, men gjennom høyere bevissthet hos de ansatte, barn 

og foreldre vil risikoen minske. 

 

KRITERIENE 

Kriteriene tar for seg tre hovedområder. Noen av punktene handler om 

barnehagens arbeid i hverdagen, mens andre retter seg mot dere som er 

foreldre. 

Trafikksikkerhet i barnehagen generelt: 

 Trafikksikkerhet integreres som en del av barnehagens omsorgs og 

opplæringsarbeid nedfelles i barnehagens årsplan 

 Det stilles krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd 

ved kjøp av transporttjenester 

 Ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og 

hendelser på tur 

 Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerhet på turer til fots, 

med bil eller buss 

 

Trafikkopplæring i barnehagen: 

 Barna lærer enkle trafikkregler for fotgjengere 

 Barna lærer om sikring i bil, sykkelhjelm og refleks  

Samarbeid med foreldrene: 

 Rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og 

port gjennomgås årlig med foreldre og ansatte 

 Det stilles krav til foreldre om å sikre barn på vei til og fra barnehagen 

 Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et integrert tema på foreldremøter 

 Foreldrene involveres i barnehagens trafikksikkerhetsarbeid 
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Barnehagens dokumenter 

Barnehagen har en rekke dokumenter som handler om sikkerhet i forbindelse 

med turer. Alle disse dokumentene er å finne på barnehagens hjemmeside. 

 Kvalitetsdokument for tur 

 Rutinebeskrivelse for tur 

 Beredskapsplan «når barn blir borte på tur» og «når noen skader seg 

alvorlig på tur» 

 Sjekkliste forberedelse til tur 

 

Det pedagogiske arbeidet 

Arbeid med trafikksikkerhet i barnehagen er viktig, og hver gang vi er på tur 

snakker vi med barna om hva man må tenke på når man ferdes i trafikken. Dette 

er en viktig læringssituasjon hvor teori og praksis veves sammen på en naturlig 

måte.  

Vi jobber også med trafikksikkerhet i samlinger med barna inne. Vi bruker da 

Trygg Trafikks pedagogiske opplegg om Tarkus og vennene hans. Til dette 

opplegget finnes det bøker, lydbøker, sanger, aktivitetsark, spill m.m 

Trafikkregler for Selbarnehagene: 

1. Vi stopper og ser til begge kanter før vi går over veien 

2. Vi går alltid på venstre side når vi går langs en bilvei 

 

Foreldrerollen i trafikksikkerhetsarbeidet 

I arbeidet med trafikksikkerhet skal barnehagen og hjem samarbeide. 

Barnehagen tar ansvar for at trafikksikkerhet tas opp som tema på foreldremøter 

og vi deler ut informasjon til foreldrene. Når det gjelder dere som foreldre er det 

forventet at dere følger opp følgende 3 punkter: 

1. Sikring av barn i bil. Alle barn sikres etter rådende anbefalinger. 

2. Parkeringsplassen. All rygger inn på parkeringsplassen eller står langsetter 

veien ved barnehagen. 

3. Sikring av porten. Alle voksne lukker porten når de kommer og går 

Dere som foreldre er rollemodeller og forbilder for deres barn. Derfor er det 

svært viktig at dere har et bevisst forhold til egen adferd i trafikken. Så her 

kommer en liten sjekkliste til dere: 

 jeg går alltid rolig over veien 

 jeg ser meg alltid til begge sider 

 jeg går alltid på venstre side 

 jeg stopper alltid ved fotgjengerfelt før jeg går over 
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 jeg stenger alltid porten i barnehagen 

 jeg rygger alltid bilen inn til parkering 

 jeg stopper alltid motoren når jeg parkerer 

 jeg bruker alltid bilbelte 

 jeg bruker alltid sykkelhjelm 

 jeg bruker alltid refleks 

 

Hvis du kan svare JA på alle disse punktene er du et godt forbilde. 

 

 

 
 

 

 

 

 


