
Handlingsplan for trafikksikkerhet i Høle 

barnehage 

Hva Hvordan Hvorfor 

Fokus på trafikksikkerhet på 
uteområde 

- Sykkelregler; hvor har 
vi lov til å sykle? Barna 
kan sykle alle steder 
utenom på fallmattene 

- Ta hensyn til andre 
barn 

- Tilpasse fart rundt 
hushjørner 

Minske skader som følge 
av uhell 
Øke barnas bevissthet ift 
å ta hensyn til andre, se 
seg rundt 
Stimulere til god lek med 
fokus på trafikksikkerhet 
inne på barnehagens 
uteområde 

Fokus på trafikksikkerhet 
utenfor barnehagens 
område 

- Parkering på 
parkeringsplassen; alle 
skal rygge inn når de 
parkerer 

- Informasjon ut til 
foreldre om parkering, 
sikring av barn i bil 

- Snakke om 
trafikkregler med 
barna når vi er på tur 

Øke sikkerhet på 
parkeringsplassen 
Øke sikkerhet og 
bevissthet hos foreldrene 
Øke bevissthet og 
sikkerhet for barna når de 
ferdes i trafikken 

Trygg trafikk sitt 
trafikksikkerhetsopplegg for 
barnehager; Tarkus 

- Bruke Tarkus med 
barna på Flo en 
periode i løpet av året 

- Aktiv bruk i 
hverdagssituasjoner 

Øke barnas kunnskap og 
bevissthet om hvordan de 
skal forholde seg i 
trafikken 

Trafikksikkerhet inn i tur-
rutiner 

- Trafikksikkerhet 
implementeres i 
interne rutiner  

- Snakke om 
skilt/markeringer vi ser 
langs veien 

Trygghet for barn og 
voksne på turer i 
barnehagens regi 
 

Trafikksikkerhet ved bruk av 
kollektiv transport 

- Forsikre oss om at det 
alltid er godkjent 
sikkerhetsutstyr i 
kollektive 
transportmidler vi 
bruker sammen med 
barna 

Trafikksikkerhet på turer i 
regi av barnehagen 

Ikke vær redd for å si fra - Ser vi barn eller 
foreldre sykler uten 
hjelm, ikke bruker 
refleks på vinteren; si 
fra på en fin måte 

Bevisstgjøring  
Hjelpe hverandre 



- Minne om refleksbruk 
på månedsbrev 

- Bruke Facebook-side til 
å minne om 
refleksbruk 

Lenke på barnehagens port - Minne foreldre på 
viktigheten av å sette 
på lenke på porten 
hver gang de går ut 
av/inn i barnehagen 

Bevisstgjøre foreldre om 
sitt ansvar for å ta på 
lenken for å ivareta 
trafikksikkerheten 

 


