MILJØREGLER for tema TRAFIKKSIKKERHET
ved SANDBAKKEN BARNEHAGE:
I. For både barn og voksne i barnehagen:
1) Generelle:
a) Opptre rolig når du ferdes i trafikken.
b) Vær alltid oppmerksom.
c) Refleksvester brukes på alle turer, og av alle, både barn og
voksne.
d) Bruk alltid refleks i mørket.
e) Bruk alltid sykkelhjelm når du sykler, sitter i barnesete eller i
sykkelvogn.
f) Bruk alltid bilbelte i bil.
2) Som fotgjenger:
a) Gå på rekke to og to sammen, alltid en voksen først, midt i og
sist.
b) Gå på venstre side. Vi har refleksbånd på høyre arm, og denne
skal være nærmest trafikken.
c) Bruk fortau der det finnes.
d) Se til begge sider før du går over veien, først til venstre, så
til høyre og så til venstre igjen. Benytt gangfelt der det
finnes. Gå alltid rett over veien, og ikke på skrå.
e) Følg trafikklys ved kryssing av vei som er lysregulert.
3) Som busspassasjer (også trikk og tog):
a) Stå i ro på bussholdeplassen.
b) Gå rolig på – og av bussen. Alltid en voksen først, en midt i og
en til sist. Når vi går av bussen, samler den voksne barna
rundt seg lengst mulig vekk fra bussen og øvrig trafikk.
c) Sitte i ro på bussen. Alle må sitte i ro, også uten seler. Ingen
kan stå eller sitte bakvendt i setet.
d) Bruk seler der det finnes.
e) Ikke benytt midtplassen bak.
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II.

For barna:
a) Sykkelregler på lekeplassen Syklene må bare brukes på
«sykkelveiene», og ikke i bakken, eller ved lekeapparatene eller
klatretreet.

III. For de voksne i barnehagen:
a) Alltid være gode rollemodeller for barna.
b) Samarbeide godt med barnas hjem. Bevisstgjøre
foreldre/foresatte deres viktige rolle som gode forbilder for sine
barn. Barn gjør som vi gjør, og ikke det vi sier.
c) Lukk alltid porten. Husk at porten kun skal åpnes av voksne.
IV. For foreldre/foresatte:
a) Sikre barna i godkjent bilstol, selv på de korte turene.
b) Bruk alltid bilbelte når du kjørere, eller er passasjer, selv på de
korte turene.
c) Ta barna ut av bilen på fortaussiden og ikke mot kjørebanen.
d) Slå av motoren ved levering og henting i barnehagen.
e) Ta alltid ut bilnøklene når du forlater bilen.
f) Kjør/rygg forsiktig inn på barnehagens parkeringsplass. Trygg
Trafikk anbefaler å rygge på plass, gir bedre oversikt når du skal
kjøre ut. Til barnehagen vår fører en ganske lang gårdsvei som
munner ut på en gårdsplass. Vi anbefaler derfor at hver enkelt
benytter den måten de er mest komfortable med.
g) Fest løse gjenstander i bilen.
V.

Trafikksikkerhet under «Rusken-aksjoner». Ryddedugnad i regi
Grønn barneby, og med sjekkliste utarbeidet av de:
1) Refleksvest. Alle som rydde i nærheten av vei bør har vest. De fleste
hjem har refleksvester, og vi foreslår at elever/barn som skal rydde
har med vest hjemmefra denne dagen.
2) Prioriter områder som ikke er i nærhet av trafikkert offentlig vei.
Rydd for eksempel uteområdet, lekeplasser, turstier/turveier, og
friområder.
3) Ikke rydd nærmere offentlig veg enn 4 meter, ved fartsgrense mindre
enn eller lik 50 km/t, 6 meter ved fartsgrense mindre enn 60 km/t og
7 meter fra fartsgrense 60 km/t.
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4) Alt arbeid som foregår innenfor disse sikkerhetssonene generer en
godkjent arbeidsvarslingsplan som også krever godkjente kurs av de
som utfører jobben.
5) Rydding fra gang/sykkelveger og vekk fra vei kan gjennomføres uten å
være i sikkerhetsonen, der disse to er adskilt med et eget område.
IKKE rydd på områder som ligger mellom veg og gang/sykkelveg.
6) Husk at de voksne skal ha hovedfokus på barn og unge. Rydding er barn
og ungens oppgave.

Heimdal
22. juni 2016
Randi Viken
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