TRAFIKKSIKKERHET I BARNEHAGEN. Info til foreldre.
Vi ønsker å lære barna hvordan de skal opptre i trafikken. Barna lærer mest
gjennom å praktisere selv, og ved å ha gode rolle-modeller.
Trafikkopplæring i barnehagen
Barna lærer trafikkregler for fotgjengere
Trafikk-opplæring foregår på turer: Vi går på venstre side av veien, ser oss om før vi krysser vei, bruker evt
fotgjenger-felt.
Barna lærer om bruk av sansene sine i trafikken
Vi ser og lytter etter biler før vi krysser veien. Vi ser på trafikk-skilt, snakker om hva de betyr.
Barna lærer om bruk av bilbelte, sykkelhjelm og refleks
Vi bruker alltid bilbelte og seter på turer i buss. På sykkeldager brukes hjelm. Vi bruker refleksvester når vi
går langs trafikkert vei. Vi snakker med barna om hvorfor vi bruker det og viktigheten.
Opplegg i samlingsstunder og førskoleklubb. Se Månedsbrev!
Barna lærer om
- Trafikkregler for fotgjengere.
- Bruk av bilbelte, sykkelhjelm og refleks.
Gjennom samtale og fortellinger/ bildebøker.
I førskoleklubben brukes aktivitetsark fra Barnas trafikk-klubb.
Trafikksikkerhet i barnehagen
Ved barnehagens port og parkeringsplass
Porten holdes alltid lukket. Barna skal ikke gå utenfor porten/ gjerdet uten i følge med en voksen.
På turer til fots.
Vi følger trafikk-reglene. Vi vurderer antall voksne i forhold til antall barn på tur og fordeler ansvaret for
barna. Vi plasserer voksne strategisk under gang langs trafikkert vei, barna bruker refleksvest og bruker
evt tau når vi går i langt tog.
På turer med buss (evt bil)
Vi bruker vanligvis en av bussene på folkehøgskolen. Alle disse har seler. Vi følger råd fra Trygg Trafikk
vedr. bruk av bilseter: dvs at barn u. 15 kg må ha med egne bilseter. Andre barn kan bruke barnehagens
bil-puter, eller ha med egne seter. Foreldrene fyller ut avtale vedr. dette hver høst.
Vi kan en sjelden gang bruke rutebuss på turer for førskolebarna. Disse bussene har nå seler.
Dersom drosje brukes skal barnet/ barna være sikret etter gjeldende forskrifter.
Privatbil brukes bare etter særskilt avtale med foreldre.
Rutiner for håndtering av uforutsette hendelser på turer
Vi følger barnehagens beredskapsplan for ulykker også når det gjelder evt hendelser på turer.
Samarbeid mellom barnehage og hjem
Rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port.
Det er foreldrenes ansvar å ivareta barnas sikkerhet på parkeringsplassen (åpne bildøra for dem, følge med
dem) ved bringing og henting. Porten inn til barnehagens område skal alltid være lukket.
Når barna blir hentet skal barna gå ut gjennom porten i følge med den voksne.
Barnas sikkerhet på vei til og fra barnehagen
Vi oppfordrer foreldre til å følge trafikk-reglene både som fotgjengere, syklister og i bil.
Det gjelder egne barns sikkerhet, og det gjelder å være gode forbilder både for egne og andres barn.

