
  
Rutinebeskrivelse for trafikksikkerhet 
 
Opplæring av personalet 

 
 
 

Gyldig fra: 
 

 

Sist revidert: Skal revideres: 

 

Utarbeidet av: 

 
 

Formål/hensikt 
Sikre at personalet har god kjennskap til barnehagens trafikksikkerhetsarbeid ved å 
forebygge og kjenne rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på turer. 
Personalet skal være bevisste og gode rollemodeller ved ferdsel på trafikkerte områder. 
 

Omfang 
Alle ansatte 

 

Ansvar/myndighet 
Enhetsleder 
 
 

Beskrivelse 
Alle ansatte gjennomgår årlig prosedyrer og rutiner på Kvalitetslosen 
Årlig gjennomgang av internkontrollrutiner på et personalmøte/planleggingsdag 
Årlig arbeid med plan for trafikksikkerhetsarbeid med barna 
Informasjonsskriv til vikarer - med nødvendige trafikksikkerhetsrutiner 
 

Dokumentasjon og referanser 
Rammeplan for barnehager 
Veileder til forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler 
Årsplan for barnehagen 
Barnehagens årshjul 
Pedagogisk trafikkplan for barnehagen  
Overordnet beredskapsplan for barnehager og skoler i Rælingen kommune 

Veileder for en trafikksikker kommune, Akershus fylkeskommune 

 
 

Avvik 
Avvik skal føres i avviksskjema og meldes i kvalitetslosen. Alle feil og mangler skal fortløpende rettes 

opp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Rutinebeskrivelse for trafikksikkerhet 
 
 

Samarbeid mellom barnehage og hjem 
 
 
 
 

Gyldig fra: 
 

Sist revidert: Skal revideres: 

Utarbeidet av: 
 

 
 
. 

Formål/hensikt 
Involvere foreldrene i barnehagens trafikksikkerhetsarbeid for å forhindre 
faresituasjoner og ulykker. 
Skape gode holdninger  
 

Omfang 
Alle foreldre/foresatte 
Alle ansatte  

 
Ansvar/myndighet 
Enhetsleder 

 
Beskrivelse 
Årlig gjennomgang av barnehagens trafikksikkerhetsarbeid og foreldre/foresattes 
ansvar på foreldremøte. 
Trafikksikkerhet skal være årlig tema i SU-møter.  
Gjøre foreldre/foresatte kjent med trafikksikkerhetsrutinene ved den enkelte barnehage 
; denne informasjonen anbefales å komme på ulike språk der det er behov for det.   
Personalet er gode rollemodeller i hverdagen. 
 

Dokumentasjon og referanser 
Rammeplan for barnehager 
Veileder til forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler 
Årsplan for barnehagen 
Barnehagens årshjul 
Pedagogisk trafikkplan for barnehagen  
Veileder for en trafikksikker kommune, Akershus fylkeskommune 
 

 Avvik 
Avvik skal føres i avviksskjema og meldes i kvalitetslosen. Alle feil og mangler skal fortløpende rettes 

opp. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 Rutinebeskrivelse for trafikksikkerhet 
 
 
Turer utenfor barnehagens område 
 
 
 

Gyldig fra: 

 
Sist revidert: Skal revideres: 

 
Utarbeidet av: 

 

 
Formål/hensikt 
Sikre at turer utenfor barnehagens område foregår på en trygg og sikker måte 
 

Omfang 
Alle turer i regi av barnehagen 
 

Ansvar/myndighet 
Pedagogisk leder og alle ansatte som er på tur med barn. 
 

Beskrivelse 
Ved turer med buss eller bil skal barna være forskriftsmessig sikret i henhold til gjeldende lovverk og 
barnehagens retningslinjer. 
Barnehagen benytter som hovedregel ikke egne private biler ved transport av barn. Unntak: ved 
skader og ulykker. 
Det er faste rutiner på oppdatert tillatelse om transport av barn i  bil og offentlig kommunikasjon fra 
foreldre/foresatte. 
Ved turer må det være nok personale i forhold til antall barn slik at sikkerheten ivaretas, barnas alder, 
funksjonsevne og risiko i forhold til hvor man går må vurderes. 
Ved opphold i nærheten av vann skal alltid redningsvest benyttes og personalet skal ha godkjent 
livredningskurs. 
Alle barn og ansatte bruker refleksvest merket med barnehage og telefonnummer når de ferdes i 
trafikken og på tur. 
Det praktiserer trafikkopplæringen på tur – og personalet skal væregode rollemodeller.  
Den enkelte barnehage skal ha tilpassede rutiner og beredskap for å ivareta sikkerheten på tur. 
 
 

Dokumentasjon og referanser 
Rammeplan for barnehager 
Veileder til forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler 
Årsplan for barnehagen 
Barnehagens årshjul 
Pedagogisk trafikkplan for barnehagen  
Overordnet beredskapsplan for barnehager og skoler i Rælingen kommune 

Veileder for en trafikksikker kommune, Akershus fylkeskommune 
 
 

Avvik 
Avvik skal føres i avviksskjema og meldes i kvalitetslosen. Alle feil og mangler skal fortløpende rettes 

opp. 

 
 
 
 
 
 



 Rutinebeskrivelse for trafikksikkerhet 
 
 

Trafikkopplæring for barn 
 
 
 

Gyldig fra: 
 

Sist revidert: Skal revideres: 

Utarbeidet av: 
 
 

 

Formål/hensikt 
Lære barna enkle trafikkregler for fotgjengere, samt å lære om sikring i bil og bruk av 
sykkelhjelm og refleks. 

 
Omfang 
Alle barn i barnehagen, trafikkopplæringen tilpasses barnas alder- og modningsnivå og er tema 
gjennom hele barnehageåret. 

 
Ansvar/myndighet 
Pedagogisk leder  

 
Beskrivelse 
Hver barnehage har en pedagogisk plan for trafikkopplæring for barna. 
Barnehagen har en pedagogiske trafikkplan som implementeres i barnehagens årsplan og årshjul og i 
det daglige arbeidet med barna i samlinger, prosjekter, på turer og ved transport i barnehagens regi. 
Trafikkmateriell utarbeidet av Trygg trafikk og NAF brukes i arbeidet med barna. 
Årlig markering av den nasjonale refleksdagen 
 

 
Dokumentasjon og referanser 
Rammeplan for barnehager 
Veileder til forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler 
Årsplan for barnehagen 
Barnehagens årshjul 
Pedagogisk trafikkplan for barnehagen  
Veileder for en trafikksikker kommune, Akershus fylkeskommune 
Naffen.no 
Trygg trafikk.no   

 
Avvik 
Avvik skal føres i avviksskjema og meldes i kvalitetslosen. Alle feil og mangler skal fortløpende rettes 

opp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Rutinebeskrivelse for trafikksikkerhet 
 
 
Adferd på og ved barnehagens parkeringsplass 
 
 
 

Gyldig fra: 

 
Sist revidert: Skat revideres: 

 
Utarbeidet av: 

 

 
 
. 

Formål/hensikt 
Sikre barn trygg ferdsel på og ved barnehagens parkeringsplass 

 
Omfang 
Alle ansatte og foreldre/foresatte som leverer/henter barn i barnehagen 

 
Ansvar/myndighet 
Alle ansatte og foreldre/foresatte som leverer/henter barn i barnehagen 

 
Beskrivelse 
Følge anvisninger/skilt i forhold til parkering og ferdsel 
Biler parkeres slik at risikoen for ulykker ved rygging forhindres, fronten ut slik at man har oversikt over 
parkeringsplassen 
Barnet skal alltid gå sammen med foreldre/foresatte ved levering/henting 
Porten skal alltid være forsvarlig lukket 
Porten mot parkeringsplass skal kun åpnes/lukkes av personalet eller 
foreldre/foresatte 
Ingen biler skal gå på tomgang 
Parkering foran porten er ikke tillatt 
Ingen barn får oppholde seg på parkeringsområde alene i barnehagens 
åpningstid 
Barn som sykler til og fra barnehagen skal til enhver tid være under oppsyn og 
være forsvarlig sikret 

 
Dokumentasjon og referanser 
Rammeplan for barnehager 
Veileder til forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler 
Årsplan for barnehagen 
Pedagogisk trafikkplan for barnehagen  
Veileder for en trafikksikker kommune, Akershus fylkeskommune 
Trygg trafikk.no 

 
Avvik 
Avvik skal føres i avviksskjema og meldes i kvalitetslosen. Alle feil og mangler skal fortløpende rettes 

opp. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Rutinebeskrivelse for trafikksikkerhet 
 
 

Når barn ikke er forsvarlig sikret i bil til og fra 
barnehagen 
 
 
 
 

Gyldig fra: 
 

Sist revidert: Skal revideres: 
 

Utarbeidet av: 
 

 

Formål/hensikt 
Hindre at barn utsettes for fysisk fare ved ulykke 
 

Omfang 
Ansatte og foreldre/foresatte 
 

Ansvar/myndighet 
Alle ansatte som oppdager at barn ikke er sikret i bil til eller fra barnehagen. 
 

Beskrivelse 
Foreldrene gjøres kjent med rutinebeskrivelsen på foreldremøte som avholdes. 
før barnet begynner i barnehagen og i årlige foreldremøter. 
 
Når barn oppdages usikret i bil 
Første gang: 
Muntlig advarsel der foreldre gjøres oppmerksomme på at de utsetter barna for 
fysisk fare. Påminnelse om rutinebeskrivelsen og forskriftsmessig sikring i bil. 
Loggføre hendelsen 
Andre gang: 
Det innkalles til bekymringssamtale, der foreldrene gjøres oppmerksomme på at å utsette barn for 
fysisk fare gir grunn til bekymring og at gjentagelse kvalifiserer til bekymringsmelding til barnevernet. 
Loggføre hendelsen. 
Tredje gang: 
Bekymringsmelding sendes til barnevernet, foreldrene orienteres. 
 

 
Dokumentasjon og referanser 
Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 
Lov om barnehager § 22 
Forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn. 
Pedagogisk trafikkplan for barnehagen 

 
Avvik 
 
Avvik skal føres i avviksskjema og meldes i kvalitetslosen. Alle feil og mangler skal fortløpende rettes 

opp. 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

Rutinebeskrivelse for trafikksikkerhet 
 
 

Ulykkehåndtering 
 
 
 
 

Gyldig fra: 
 
 

Sist revidert Skal revideres 

Utarbeidet av: 
 

 

Formål/hensikt 
Sikre en trygg håndtering av ulykker i barnehagetiden 
 

Omfang 
Alle ansatte 
 

Ansvar/myndighet 
Enhetsleder og alle ansatte 
 

Beskrivelse 
Ha nødvendig utstyr tilgjengelig i barnehagen og på tur, førstehjelpsutstyr, telefon, pårørendelister, 
beredskapsplan 
Ansatte har oppdatert førstehjelpskompetanse 
Sjekke ut alvorlighetsgraden av skade, ved behov for akutt hjelp ringe 113 og utføre nødvendig 
førstehjelp 
Enhetsleder varsles 
Foreldre/foresatte kontaktes 
Følge kommunens beredskapsplan for kriser og ulykker 
Barnehagen har egen lokale beredskapsplan 
Ved skader og ulykker fylles det ut skadeskjema. 

 
Dokumentasjon og referanser 
Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, § 14 
Overordnet beredskapsplan for barnehager og skoler i Rælingen kommune 

Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død 
Barnehagens beredskapsplan 
 
Avvik 
Avvik skal føres i avviksskjema og meldes i kvalitetslosen. Alle feil og mangler skal fortløpende rettes 

opp. 


