Trafikksikkerhetsplan i Sandvoll
Trafikksikkerhetsplan
Barn har rett på en trygg og god oppvekst, der trafikksikkerhet inngår. Trafikksikkerhet er de
voksnes ansvar, og vi er rollemodeller for den oppvoksende generasjon. Hvis holdninger og
vaner etableres tidlig, vil det være lettere å tenke trafikksikkerhet videre i livet.
Barn er trafikanter hver dag; enten som passasjer, fotgjenger og etter hvert som syklister.

Læringsverkstedet Sandvoll Barnehage
Sandvoll ligger ca en km utenfor Bø sentrum. Det er 56 barn i alderen 0-6 år. Nærmeste nabo
til barnehagen er Sandvoll idrettsanlegg. Det kan til tider være trangt og uoversiktlig på
parkeringsplassen på ettermiddagen, når det er fotballkamper.

Trafikk i rammeplan
Trafikk er integrert som en del av Rammeplan. Under fagområdet nærmiljø og samfunn står
det:
Utforske ulike landskap, bli kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lære å
orientere seg og ferdes trygt.

Rutiner for turer til fots
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Risikovurdering før tur. Barna forberedes godt i forkant av turer, slik at alle vet hva
som forventes.
Minst to voksne skal være med, det går alltid en voksen først og en voksen bakerst.
To og to barn går sammen, eller vi går etter hverandre en og en ut fra hvor trafikkert
veien er.
Barna bruker refleksvest.
Barn innerst på fortauet, voksne ytterst.
Felles rutiner for:
o når det kommer bil.
o når vi krysser veien.
Fokus på å prate om hva skiltene langs veien betyr.

Rutiner for kjøring med buss/bil
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Det må være gitt tillatelse fra foresatte.
I forkant snakker vi om hvordan vi står og venter på bussen
Alle barn skal være sikret etter gjeldende regler.
Alle barn sitter i hvert sitt sete med sikkerhetsbelte, fortrinnsvis trepunkts belte.
Småbarnsavdelingene kjører ikke kollektivt
Det skal brukes godkjente barneseter og puter. Dersom vi bruker barnets eget sete,
har foreldrene ansvar for at det er i forsvarlig stand.
Felles rutine for å vente med å krysse veien til bussen har kjørt.
Bruk av private biler bør unngås.

Parkering på barnehagens område
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Foresatte, ansatte og andre holder lav fart inn på området.
Det er ikke lov å la bilen gå på tomgang.
Oppfordre alle til å parkere slik at de unngår rygging når de skal dra.
Det må ikke parkeres foran porten, av hensyn til utrykningskjøretøy.
Alle barn skal ha følge med en voksen på parkeringsplassen.
Ingen barn slippes ut gjennom porten uten i følge med voksne.

Voksne er rollemodeller og har alltid ansvaret!

Trafikkopplæring i Sandvoll
Trafikkopplæringen skal lære barna:
•
•
•

Trafikkregler for fotgjengere
Å bruke sansene sine i trafikken
Å bruke bilbelte, sykkelhjelm og refleks

Tema i trafikkopplæring
Kryssing av vei
Barna skal ha kjennskap til å krysse vei
med og uten gangfelt.
Gå langs vei
Barna skal kunne gå langs vei med og
uten fortau, og gå langs gang- og
sykkelsti
Trygt eller farlig
Barna skal ha kjennskap til oppførsel på
parkeringsplass, bruk av refleks,
konsekvenser av snø og is på veien og
hvorfor vi har gjerde med port rundt
barnehagen.
Sanser
Barna skal øve seg på å bruke sansene i
trafikken for å bli bevisst trafikkbildet.
Trafikkregler
Barna skal få kjennskap til trafikkregler
og hvorfor vi har reglene. Barna skal vise
hensyn og samarbeide i trafikken. Barna
skal få kjennskap til trafikkskilt.
Sikkerhetsutstyr
Barna skal ha kjennskap til hvordan
sykkelhjelmen fungerer, hva effekten av
refleks- og bilbeltebruk er.

Aktivitetsforslag/Hjelpemiddel
Tarkus
Mats og Mille- Trygg i trafikken
(Læringsverkstedet)
Barnas trafikklubb

Årlig tur til NAF-veibane i Skien
Sykkeldag
Markere refleksdagen

