
Trafikk i barnehagene. 
Her er rutinene fra en årsplan i barnehage: 
De har basert sitt opplegg på Tarkus i likhet med mange andre barnehager. 
Skjemaene under er et eksempel på hva vi gjør for å planlegge aktiviteter i fbm trafikk. Det brukes ulike former for risikovurderinger knyttet til 
rutinesituasjoner. Barnehagene var en periode medlemmer i Sikkerhetsrommet, der vi lærte å lage risikovurderinger ut fra deres skjema, se 
under. 
 

- Trafikk     

  

«Tarkus – barnas trafikkvenn» 

Det er viktig at vi tidlig legger til rette for barnas trafikkforståelse. Å bli en trygg og selvstendig trafikant tar mange år, og krever kontinuerlig 

trening. Den viktigste læringen skjer ute i trafikken sammen med voksne.  

Foreldrene er barnas første trafikklærer og viktigste rollemodeller. Et eksempel er at barna sitter i godkjent bilstol i baksete, og at de bruker 

bilbelte selv.  Barnehagen er en viktig bidragsyter og en støtte for foreldrene. Trygg trafikk har laget materiell til barnehager, og beltedyret 

Tarkus, som er en hånddukke, er hovedperson i materiellpakken. I tillegg er det et arbeidshefte med ulike oppgaver som kan tilpasses hvert 

enkelt barn.  Målet med dette opplegget er å hjelpe barna på veien til å bli sikre og ansvarsfulle trafikanter.  

Evnen til å resonere og tenke har stor innflytelse på hvordan barn opptrer i trafikken. Tarkus- materiellet gir barna muligheter til å reflektere 

over egne erfaringer.  

 Barnehagen jobber med tema trafikk ved at for eksempel både barn og vokse bruker refleksvester på tur. På tur langs veien læres enkle 
trafikkregler og enkelte skilt. Vi er spesielt oppmerksomme når veien skal krysses, og at en voksen går foran og en går bak. 



RISIKOVURDERING, Sikkerhetsrommet. 
Utarbeidet av: Aktivitet: 

  

Utstyr og materiell: 

 Godkjent: Dato: 

  

 

Delaktiviteter  Hva kan gå 
galt?  

R1  Tiltak  Ansvar  Frist  R2 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



       

       

       

       

       

 

Konsekvens Lav konsekvens 
Overflatisk skade på barnet 

Middels konsekvens 
Sår/kutt/bruddskade, men 
oppfattes som lite dramatisk 

Høy konsekvens 
Skade som medfører varige 
mén eller død 

Sannsynlighet  

Skjer minst en 
gang per år 

Middels risiko Høy risiko Høy risiko 

Skjer minst en 
gang hvert 5. år 

Lav risiko Middels risiko Høy risiko 

Skjer sjeldnere 
enn hvert 5. år 

Lav risiko Middels risiko Middels risiko 

 

 

 

 

 

 



Trafikksikkerhet, rutiner for vår avdeling…………………………………………. 

Vi går på tur, hvor? Hvem har ansvar? Hva har vi med oss? Hva er risikoen? 

    

    

    

    

     

    

 

Bringe og hentesituasjonen? Hvem har ansvar? Hva er risikoen? 

   

    

   

   

 

Barn i bil/buss på tur Hvem har ansvar? Hva har vi med oss? Hva er risikoen? 

    

    

    

    

    

 

Eksempler på hva barnehagene lager selv for å være forberedt. Ut fra dette er alle hendelser også mye lettere å evaluere. 

 

 



Det er også jobbet med ROS-analyse i Gran kommune sammen med Lunner kommune forrige året. 

Jeg sender med det som ble besluttet her. 

 

Uønsket 
hendelse nr. 

13 

Ulykke i forbindelse med skoleskyss / turer arrangert 
av skoler / barnehager 
  

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 

I denne hendelsen skjer det en alvorlig ulykke som rammer barn eller ansatte på skoleskyss 
eller turer for skole eller barnehage. Også kriminelle handlinger som de som er med på turen 
blir utsatt for er tatt med i denne hendelsen. 

Det er 11 grunnskoler i Gran kommune og fire i Lunner kommune. I Gran kommune er det en 
videregående skole.  

Det er til sammen ca. 1.640 elever og 285 ansatte i grunnskolene i Gran kommune og ca. 
1.170 elever og 192 ansatte i grunnskolene i Lunner kommune.  

Det er 16 barnehager i Gran kommune, hvorav ni er private.  Det er til sammen ca. 620 
barnehagebarn og 218 ansatte i barnehagene i Gran kommune. Det er 14 barnehager i 
Lunner kommune, hvorav åtte er private.  Det er ca. 320 barnehagebarn og 105 ansatte i 
barnehagene i Lunner kommune. 

I Gran kommune er det vel 800 elever som har rett på skoleskyss. 

 I Lunner kommune er det vel 500 elever som har rett på skoleskyss.  
 Det er Oppland fylkeskommune som har ansvaret for skoleskyssen. 

I begge kommunene forekommer det at det arrangeres skoleturer for de eldste elevene til 
utlandet. Barnehagene har som oftest turer kun i nærområdet.    



Årsaker 
Eksempler på ulykker i forbindelse med skoleskyss / turer: 
 trafikkulykker 
 snøskred 
 drukning 
 stuping 
 slalåmulykke 
 dumdristige handlinger 
 kriminelle handlinger 

 
Identifiserte eksisterende tiltak 
I begge kommunene er det utarbeidet rutiner for hvor mange voksne det skal være per barn, 
alt etter barnas alder og hvilken type tur som skal gjennomføres. I de tilfellene det er med 
barn med særlige behov, settes det i begge kommuner inn ekstra personellressurser. Det er 
krav om at det er bilbelte til alle på skolebussene. 
 
Sannsynlighet A B C  D E Forklaring 
  X    I gjennomsnitt 1 gang i løpet av 

10 – 50 år 
 

Begrunnelse for sannsynlighet 
Lang erfaring fra egne kommuner og fra resten av landet. 
 
Sårbarhetsvurdering  
 
Denne uønskede hendelsen vil ikke medføre konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner. 
Når en slik hendelse har skjedd, vil alle tilgjengelige ressurser bli satt inn på førstehjelp, 
varsling mv. I denne perioden blir tilsynet med de andre elevene / barnehagebarna redusert, 
noe som øker sannsynligheten for uønskede hendelser med disse. 
 



Samfunns- 
Verdi 

Konsekvenstype 1 2 3 4 5 Forklaring 

Liv og helse Dødsfall X     Ingen døde 
 

Skader og sykdom 
 

 X    3 – 5 skadde / syke 

Stabilitet Manglende dekning 
av grunnleggende 
behov 

X     50 – 200 personer 
< 1 døgn 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

X     50 – 200 personer 
< 1 døgn 

Natur og 
miljø 

Langtidsskader - 
naturmiljø  

X     Ingen skader 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

X     Ingen skader 

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap X     0 – 10 mill. kr. 

Omdømme Omdømme  X    Mindre omdømmesvekkelse 
 

Samlet begrunnelse av konsekvens 

De vesentligste konsekvensene ved ulykke i forbindelse med skoleskyss eller turer for skoler 
eller barnehager er at personer kan bli skadet og omdømmesvekkelse for kommunen. 

Behov for befolknings-
varsling 

Nei 

Behov for evakuering Nei 
 

Usikkerhet Høy     Begrunnelse 

Man har en del erfaring med slike hendelser men alvorlige 
hendelser er forholdsvis sjeldne 

Middels   X 

Lav 



Styrbarhet Høy Begrunnelse 

Kommunen har forholdsvis liten styring med både 
sannsynlighet for og konsekvenser ved slike hendelser 

Middels     

Lav    X 

Forslag til tiltak 
Nye forebyggende tiltak Avhjelpende tiltak 
  Iverksette førstehjelp 

 Varsle nødetater 
 Varsle pårørende 
 Ivareta involverte og pårørende 

 
Overførbarhet til andre uønskede hendelser eller områder 
Hendelse 35 Barn som forsvinner fra skole / barnehage, inkl. i forbindelse med turer / 
ekskursjoner 
 
 

 

 


