(Vedlegg 1)

Trafikksikkerhetarbeid i BarnehagenVår, Fossum Terrasse

1. Kartlegging av lokale trafikksikkerhetsutfordringer
Barnehagen ligger i skogkanten i enden av en blindvei. Det er ingen trafikk med unntak av kjørende
til barnehagen. Vi har en stor parkeringsplass, hvor foreldre skal rygge inn for å parkere for å ha best
oversikt. Alle barn som går til barnehagen oppfordres å bruke refleksvest når det er mørkt. Tomgang
er ikke greit, for å sikre at ikke barn skal misforstå hvilke biler som skal kjøre og hvilke som står stille.
Det er lite eller ingen trafikk for å komme ut på tur, ev turer til Eiksmarka/sentrum. Da er det gode
fortau og alle barn bruker da refleksvest.

2. Informasjon til foreldre om trafikksikkerhet
I vedlegg til årsplan, sikkerhet står det om parkering og releksvestbruk. Dette informeres også
om på foreldremøte for nye barn samt ev via mail dersom det er utfordringer rundt dette.

3. Trafikkopplæring av barna
Skolebarn har et lite opplegg hvor de øver seg på å krysse vei, gå på rett side av veien og lære
seg de viktigste skilt. Ellers er vi opptatt av at veier alltid skal krysses med en voksen og at man skal se
til høyre, venstre, høyre.
Lite erfaring i dette i dagliglivet her, da det er lite trafikk her. Det er ingen fotgjengerfelt eller
skilt der vi ferdes.
Vi stenger av parkeringsplassen og brukes denne som sykkelplass store deler av sommeren.
Da lærer barna å ta fart etter forholdene og ta hensyn til hverandre. VI lager sykkelløyper ol. Alle barn
som sykler på p-plassen må ha hjelm. Her har vi også noen trafikkskilt og trafikklys som kan brukes.

4. Informasjon og opplæring til ansatte
Ansatte informeres om parkeringsrutiner.
Vi bruker litt buss og da skal barn sikres med bussens belter. Foreldre har signert og godkjent ev
reise med buss. Det er ikke sikkert vi kjører buss hvert halvår…

(Vedlegg 2)

Årskalender

Barn

Foreldre

Personal

Mål:
•
Barna lærer
trafikkregler for
fotgjengere.
•
Barna lærer om bruk av
sansene sine i
trafikken.
•
Barna lærer om bruk av
bilbelte, sykkelhjelm og
refleks.
Mål:
Samarbeid med foreldrene
om barnas trafikkopplæring
og trafikksikkerhet
•
foreldre er gode
rollemodeller med
gode holdninger
•
foreldre som
samarbeider med
barnehagen om barnas
trafikkopplæring
Mål:
Personal med gode
holdninger
Personal som gode
rollemodeller
Personal kan barnehagens
rutiner og regler for
sikkerhet

August

September

Oktober

November

Generelt:
Barna bruker nærmiljøet til
å oppøve ferdigheter som
myk trafikant

Sykling på p-plass.

•

Refleksdag/refleksløp

Gjennomgang med barna
om rutiner og regler på tur.

Barna bruker
refleksvest når de
ferdes utenfor
barnehagens område.

Sykling på p-plass

Ny samtale med foreldrene
•
holdningsskapende
arbeid
•
informere om
barnehagens rutiner og
regler for sikkerhet

Foreldremøte
Presentasjon av Årsplanen
•
tema barn og sikkerhet
•
trafikkopplæring
•
holdningsskapende
arbeid
•
Barnehagens regler for
sikkerhet

Samarbeidsutvalget
•
Opplegg med refleks?
Kartlegge og påpeke
risikofaktorer i barnehagens
umiddelbare nærhet

Introduksjonssamtaler med
nyansatte
Gjennomgang av rutiner for:
•
Barn og sikkerhet
•
Barn og
trafikksikkerhet
•
Rutiner for barn i
trafikk
•
Rutiner for barn på tur

•

•

Personalet som
rollemodeller, bruker
refleks i trafikken.

•

Avdelingsmøte
Tema: avdelingens
rutiner for barn på tur i
trafikk.

HMS del på pldag:
•
gjennom gang av
Rutiner for barna i
trafikken
•
gjennomgang av
Rutiner for turer
•
gjennomgang av
Rutiner ved ulykker

Desember

gjennomgang av bruk av
risikovurdering av turer

Januar
Barn

Februar

Generelt:
Barna bruker nærmiljøet til
å oppøve ferdigheter som
myk trafikant
Bruk av fortau, gangfelt
Krysse veien
Lære om trafikklys
Lære noen skilt

April

Mai

Juni

Trafikk-lek
(skilt, sykling ovs.)

Trafikk-lek forts.

Trafikk-lek forts.

I førskolegruppen: Bruk av
fortau, gangfelt Krysse veien
Lære om trafikklys
Lære noen skilt.

I førskolegruppen: Bruk av fortau,
gangfelt Krysse veien
Lære om trafikklys
Lære noen skilt

I førskolegruppen: Bruk av
fortau, gangfelt Krysse veien
Lære om trafikklys
Lære noen skilt.
Trygg trafikk.no

Tryggtrafikk.no

Samarbeidsutvalget
behandler saker ang
trafikksikkerhet ved behov

Foreldre

Personal

Mars

Introduksjonssamtaler med
nyansatte
Gjennomgang av rutiner for:
•
Barn og sikkerhet
•
Barn og
trafikksikkerhet
•
Rutiner for barn i
trafikk
•
Rutiner for barn på tur

Vurdere personalet
kompetanse og behov for
opplæring

Vurderingsarbeid
Vurdering av årets trafikkarbeid

