
Trafikksikker kommune

Kriterier barnehager: Ja Dokumentasjon

Trafikksikkerhet i barnehager

Barnehagens trafikkopplæring integreres som en del av omsorgs- og opplæringsarbeidet og nedfelles i barnehagens årsplan. x Se vedlegg

Barnehagen stiller krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp av transporttjenester. x

Barnehagens ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på turer. x Se skjema risikonalyse som alle de vkommunale barnehagene bruker

Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, med bil eller kollektivtransport. x

Trafikkopplæringen i barnehagen

Barna lærer trafikkregler for fotgjengere x Se vedlagte årsplan

Barna lærer om bruk av sansene sine i trafikken x           "

Barna lærer om bruk av bilbelte, sykkelhjelm og refleks x           "

Samarbeid mellom barnehage og hjem

Barnehagen har rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port. Disse gjennomgås årlig med foreldre og ansatte. x

Barnehagen påvirker foreldrene til å sikre barna på vei til og fra barnehagen. x

Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et årlig tema på foreldremøter. x

Vedlegg:

1. Årsplan hvor trafikk er integrert

2. Rutiner for turer til fots, med sykkel, bil og kollektivtransport

3. Oversikt som viser at trafikk er et tema på foreldremøter

Skriftlig bekreftelse fra styrer på at alle kriteriene er oppfylt Dato:

Signatur:

Se dokumentasjon i forrige mail på risikoanalyse, skjema for planlegging og evaluering mm.

Tas opp med foresatte som ikke tar trafikksikkerhet på alvor i tillegg til faste rutiner for alle.

For styrere i kommunale barnehager; Hege Flatla, enhetsleder

12.02.2019

Filmer, samlingstunder, bilder og i praksis.

Det tas opp på møtet på høsten.

Ja, fast hver oppstart og minner på gjennom året.

Hvordan? Eventuelle kommentarer/utfordringer

Alle barnehager har dette som tema i årsplanen

Vi kjører ikke drosje/buss som ikke har setebelter

Det lages risikoanalyser for turer ut av barnehagen

Det lages risikovurderinger.

Ved bruk av Tarkus eller andre opplegg fra Trygg Trafikk

Barna er jevnlig på tur i trafikken


