Trafikksikker barnehage – Momarka barnehage – rev. oktober 2017
Personalet
Personalet bruker hjelm når de sykler til og
fra jobb.

Foresatte
Foreldre og barn bruker hjelm når
de sykler / også sparkesykkel/- til
og fra barnehagen.

Barna
Barna skal få mulighet til å bruke
sansene sine i trafikken, som å
lytte til støy og ulike lyder i
trafikken, se etter blinkende lys og
andre forhold.

Andre samarbeidspartnere
Trygg Trafikk
NAF
MA

Voksne gjør en risikovurdering av turens
trafikkrute, og gjør evt. tiltak som er
nødvendig. Som ekstra refleks, evt. bruk
hodelykt foran og bak på turrekka i
mørketiden.

Porten til barnehagen skal alltid
lukkes.

Barna skal bli kjent med vår
trafikkvenn, beltedyret Tarkus og
vennene hans.

Bygg og eiendom

Det skal alltid være en voksen foran og bak
barne-rekka når vi går på tur. Turtau med
handtak et godt alternativ.

Foreldre og barn bruker alltid
refleks når de går til og fra
barnehagen i mørketiden

Barna skal alltid bruke refleksvest på tur, og utenfor
barnehagens område.

Bilen til personalet parkeres med fronten mot
utkjøringen på barnehagens parkeringsplass.

Foreldrene parkerer bilen med
fronten mot utkjøringen, slå alltid
av motoren og ta med nøklene når
dere forlater bilen.

Barna skal alltid sitte sikret i bil
stol når de er passasjerer i bil.

Reflekskveld

Reflekskveld

Personalet gjennomfører sammen med
foreldre og barna en reflekskveld i året om
høsten, gjerne på refleksens dag.
-Refleksjakt
-Refleksdemonstrasjon
-Samling med Tarkus

Forslag:
Lage en felles barnas
trafikkdag for alle barnehagene
i levanger kommune?
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Personalet
Personalet skal være gode rollemodeller og
opptrer deretter i trafikken.
Bruk alltid refleks i mørketiden.

Foresatte
Ta alltid barna sist ut av bilen, og
først inn i bilen ved levering og
henting i barnehagen.

Personalet skal fortløpende tilegne seg god
kunnskap om trafikksikkerhet, og
trafikkmaterialet vi bruker gjennom året, ved
kurs og oppdatering.
Områder vi skal prioritere å rette søkelyset på
når det gjelder holdningsendringer, MÅL vi
skal jobbe med kommende barnehageår i
personal og foreldregruppen 2017-2018:

Barna skal sikres i bil etter
gjeldende forskrifter.

1. Sikring av barn i bil
2. Respektere reglene for mobilbruk
3. Flere voksne må bruke refleks
4. Respektere fartsgrensen

Foreldremøter med tema
trafikksikkerhet på minimum et
foreldremøte i året.

Barna
Barna skal få mulighet til å lære
trafikkregler som fotgjengere.
Ulike tema rundt årstids
skiftninger.
Barna skal få mulighet til å lære
og samtale om trafikkskilt. Vi har
innslag av ulike trafikkskilt på ute
leikeplassen.
Barna skal få lære om hva er trygt
og hva er farlig langs skoleveien.
Vi bruker kart og går skoleveien
sammen med barna fra ulike starts
steder i nærmiljøet.

Andre samarbeidspartnere

