
Plan for trafiiksiikerhket

Harestua arena barnehage

Lunner kommune

1



Retningslinjer for  turer  med bil og buss
Fkellkek iommunalke rketnsngklsnjker  for å svarketa barnak  ksiikerhket vked turker utkenfor nærmsljøket

 Det skal avklares på forhånd hvem som har ansvar for gjennomføringen av turen.
 Unngå bruk av vikar på tur dersom det er mulig.   Avdelingsleder eller stedfortreder har 

ansvar for å vurdere dete.  
 De ansvarlige for turen må ha med seg telefonliste og mobiltelefon. 
 Barnehagen skal sørge for at når det bestlles buss, skal denne være utstyrt med  

sikkerhetsseler
 Barnehagen skal sørge for at barna utstyres med refeksvest. 
 Det skal alltd medbringes førstehjelpsutstyr som er tlpasset aktvitetsnivået på turen. 

Husk opptelling!!!                         

Slsi gjør vs dket s vår barnkehagke vked turker s nærmsljøket og bkemannsng:

* Risikovurdering av turen, veien dit og destnasjon, legges igjen på avdeling.
* En i personalgruppa har hovedansvaret for gjennomføring av turen. Hhv pedagogisk leder.
* Forbereder barna på hvor vi skal, inkluderer dem i rutner og regler, og hvorfor vi har disse.
* Melder i fra tl andre på huset hvor vi skal på tur. Morgenmøter.
* Deler barna inn i ansvarsgrupper.
* Hyppig opptelling av barna (før, under, ved, eter – telleliste på MyKid)
* Alle har på refeksvest med barnehagens navn og telefonnummer.
* Tar bilde av barna før vi drar på tur, signalement og påkledning. Informerer barna om hvorfor.
* Tursekken er pakket med førstehjelpsutstyr, telefonliste, laminert telleliste?/telleliste på MyKid og 
   skifetøy.
* To telefoner er alltd med på tur.
* Ved lite bemanning utsetes turen.

Slsi gjør vs dket s vår barnkehagke: rkeglker for kiykk mked prsvatbslker, rkeglker for kiykk mked drokjke/bukk 
mm):

* Godkjenning av foreldre ved privatbiler, drosjer og buss på MyKid
* Busser skal være utstyrt med sikkerhetsbelter
* Godkjent bilsete/pute

Slsi ksirker vs at rketnsngklsnjkenke blsr gjort ijkent for forkeldrke og dke ankatke:

* Personalmøter

* Avdelingsmøter

* Foreldremøter

* Info via MyKid/hjemmeside
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* Ped.ledere/styrer har et overordnet ansvar for å formidle ut

Retningslinjer for ulykkeshåndtering
Slsi gjør vs dket s vår barnkehagke:

* Ha alltd med førstehjelpsutstyr tlpasset tur og destnasjon (sommer/vinter)

* Alle telefoner har lastet ned norsk lufambulanse app

* Legg inn viktge telefonnummer på mobiltelefonen (legevakt, gifsentralen)

* Sjekke omfanget av skaden

* Ring ambulanse/legevakt

* Legg personen i stabilt sideleie

* Utør førstehjelp

* Hold personen varm

* Ring styrer

* Styrer ringer foreldre

Plan for trafikkopplæring
Slsi gjør vs dket hok okk:

* Hver avdeling utarbeider pedagogisk opplegg ut i fra Rammeplanens fagområder og avdelingens

   aldersgruppe

* Opplegg som kan brukes kan være: Tarcus, ….

Barnehagens  oversikt over trafikksituasjonen på vårt  område og i 
nærområdet
Slsi ker dket hok okk og dketke ker vårke løknsngker:

Risikofaktorer ved parkeringsplassen: 

* Oversiktlig parkeringsplass for foreldre – inn/ut system

* Ansate skal rygge bilen inn slik at de kan kjøre ret ut

* Foreldre og ansate må overholde kjøreretningen

* Sørg for å holde porten tl barnehagen lukket, da det er en del trafkk på området utenfor

* Det er ikke fotgjengerovergang fra stasjonen tl Harestua arena. Vi ønsker oss dete, slik at vi kan gå

  opp og ned

* Motorene skal slås av og bilene skal låses ved levering og hentng av barn

3


	Retningslinjer for turer med bil og buss
	Retningslinjer for ulykkeshåndtering
	Plan for trafikkopplæring
	Barnehagens oversikt over trafikksituasjonen på vårt område og i nærområdet


