
TASTABARNEHAGENE- TRAFIKKSIKKER BARNEHAGE. 

Stavanger kommune skal bli en trafikksikker kommune, for å forebygge og reduserer 

trafikkulykker. Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning hvor målet er 

et godt, målbevisst og helthetlig arbeid med trafikksikkerhet. 

I Tastabarnehagene er vi opptatt av å legge grunnlaget for barnas trafikkforståelse 

tidlig. Å bli en trygg og selvstendig trafikant tar mange år, og krever kontinuerlig 

trening. Det kan være krevende og uoversiktlig for små barn og ferdes i trafikk. Barna 

oppfatter omgivelsene med seg selv som utgangspunkt, og de har ikke samme 

oversiktsbilde som eldre barn og voksne. Barn opplever trafikk på vei til og fra 

barnehagen, når de er på tur og de erfarer trafikk gjennom observasjon og lek. I 

rammeplanen står det: «Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen 

bidra til at barna utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i 

nærmiljøet og lære å orientere seg og ferdes trygt.» I Tastabarnehagene er trafikk og 

sikkerhet et viktig fokus i hverdagen. Vi ønsker å gi barna gode erfaringer, holdninger 

og rutiner når de ferdes i trafikk. 

Kriterier for å være en trafikksikker barnehage: 

• Trafikksikkerhet i barnehagen: 

➢ Trafikkopplæring er en del barnehagens årsplan. 

➢ Krav til trafikksikker offentlig transport. 

➢ Rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på tur. 

➢ Rutiner for å ivareta sikkerhet på tur til fots, bil/kollektivtransport. 

• Trafikkopplæring i barnehagen: 

➢ Gi barna opplevelser og erfaringer gjennom trafikkregler for fotgjengere.  

➢ Gi barna opplevelser og erfaringer om bruk av sansene sine i trafikken. 

➢ Gi barna opplevelser og erfaringer om bruk av bilbelte, sykkelhjelm og 

refleks. 

• Samarbeid mellom barnehage og hjem: 

➢ Barnehagen har rutiner for å ivareta sikkerhet ved barnehagens 

parkeringsplass og port. (Årlig gjennomgang med foresatte) 

➢ Barnehagen skal påvirke foresatte til å sikre barna på vei til og fra 

barnehagen.  

➢ Trafikksikkerhet og opplæring er tema på foreldremøte. 
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