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Retningslinjer for turer med bil og buss 
Felles kommunale retningslinjer for å ivareta barnas sikkerhet ved turer utenfor nærmiljøet 

 Det skal avklares på forhånd hvem som har ansvar for gjennomføringen av turen. 

 Unngå bruk av vikar på tur dersom det er mulig. Ped.leder har ansvar for å vurdere dette.   

 De ansvarlige for turen må ha med seg telefonliste og mobiltelefon.  

 Barnehagen skal sørge for at når det bestilles buss, skal denne være utstyrt med 
sikkerhetsseler 

 Barnehagen skal sørge for at barna utstyres med refleksvester.  

 Det skal alltid medbringes førstehjelpsutstyr som er tilpasset aktivitetsnivået på turen.  
 

Husk opptelling!!! Vi teller opp før vi går og underveis på turen!                      
 
Slik gjør vi det i vår barnehage ved turer i nærmiljøet og bemanning: 
 

 Vi tar med navnelister med adresse og tlf.nr. (telleliste) 
- vi tar opptelling før, flere ganger underveis og når vi kommer tilbake. 

 Den som pakker sekken har ansvar for at listene blir tatt med. 

 Vi forbereder barna på hvor vi skal gå og eventuelle ting vi må være ekstra oppmerksomme 
på. 

 Informerer om hvor vi går på tur til en av de som skal på morgenmøte. 

 Vi er bevisst på å prate med barna om trafikkregler underveis. 

 Alle har på refleksvest med barnehagens navn og telefonnummer. 

 Tursekken er pakket med førstehjelpsutstyr, telefonliste og laminert telleliste 

 Telefoner er alltid med på tur. 

 Ved lite bemanning utsettes turen. 

 
 
Regler for skyss med privatbiler, regler for skyss med drosje/buss mm)i Eventyrskogen: 
 

 Busser skal være utstyrt med sikkerhetsbelter 

 Godkjent bilsete/pute i privatbil. 

 Vi ønsker ikke å bruke privatbiler til turer. Privatbiler brukes kun om vi må kjøre til legevakt. 

 

Slik sikrer vi at retningslinjene blir gjort kjent for foreldre og de ansatte: 

 Personalmøter 

 Avdelingsmøter 

 Foreldremøter 

 Info via MyKid/hjemmeside 

 Ped.leder/styrer har et overordnet ansvar for å formidle ut 

 Vi informerer om trafikksikkerhet i informasjonsheftet 
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Retningslinjer for ulykkeshåndtering 
Slik gjør vi det i vår barnehage: 

 Vi skal alltid ha med førstehjelpsutstyr  

 Legg inn viktige telefonnummer på mobiltelefonen (legevakt, giftsentralen) 

 Sjekke omfanget av skaden 

 Ring ambulanse/legevakt 

 Utfør førstehjelp 

 Hold personen varm 

 Ring styrer 

 Styrer ringer foreldre 

 

Plan for trafikkopplæring 
Slik gjør vi det hos oss: 

 Vi har noen i personalgruppen som har deltatt på «Tarkus kurs».  

 Vi har «Tarkus permen» i barnehagen som kan brukes sammen med barna i samlinger. 

 Vi prater med barna underveis på turer om trafikksikkerhet. 

 

Barnehagens oversikt over trafikksituasjonen på vårt område og i 

nærområdet 
Slik er det hos oss og dette er våre løsninger: 

Risikofaktorer ved parkeringsplassen: 

 Oversiktlig parkeringsplass for foreldre  

 Foreldre og ansatte oppfordres til å rygge inn på parkering. 

 Sørg for å holde porten til barnehagen lukket! 

 Ikke la barna klatre opp å åpne porten. 

 Foreldrene må slå av motoren på bilen ved levering og henting, samt låse. 


