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Hva er en trafikksikker barnehage?  

 

«Trafikksikker» barnehage er et konsept som er utviklet for å kvalitet sikre at barnehagens 

trafikksikkerhetsarbeid ivaretar de krav som lover og forskrifter stiller. Jevnaker kommune er en 

trafikksikker kommune. Det at vi er en trafikksikker kommune er ingen garanti for at det ikke vil skje 

ulykker i fremtiden, men gjennom høyere bevissthet hos ansatte, barn og foreldre/foresatte vil risikoen 

bli mindre.  

 

Kriterier:  

Noen kriterier handler om vårt arbeid i barnehagen, og andre retter seg mot foreldre/foresatte.   

 

Trafikksikkerhet i barnehagen generelt: 

 Trafikksikkerheten integreres som en del av barnehagens planer og arbeid. Det nedfelles i 

barnehagens årsplan.  

 Det stilles krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp av 

transporttjenester.  

 Ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på tur.  

 Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, med bil/buss.  

 Barna lærer enkle trafikkregler for fotgjengere.  

 Barna lærer om sikring i bil, sykkelhjelm og refleks.  

 

Trafikkopplæring i barnehagen:  

 Barna lærer enkle trafikkregler for fotgjengere  

 Barna lærer om sikring i bil, sykkelhjelm og refleks.  

 

Samarbeid med foreldre/foresatte: 

 Rutiner for å ivareta barns sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port gjennomgår årlig 

med foreldre/foresatte og ansatte.  

 Det «stilles krav» til foreldre/foresatte om at de sikrer barn på vei til og fra barnehagen.  

 Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er integrert tema på foreldremøte på høsten.  

 Foreldre/foresatte involveres i barnehagens trafikksikkerhetsarbeid.  

 

 

 



 

 

 

 

Hvorfor er det viktig med trafikkopplæring i barnehagen?  

 

Barn forholder seg til trafikk fra de er små. I de første årene er det foreldre/foresatte som må ha hele 

ansvaret, men etter hvert er målet at barnet blir en selvstendig og trygg trafikant. Foreldre/foresatte er 

barnets første trafikklærer og den viktigste rollemodellen.  

I Hovsenga barnehage ønsker vi at trafikkopplæringen er en del av vårt pedagogiske innhold. I dette 

arbeidet er vi avhengig av et godt samarbeid med alle foreldre og foresatte.  

Trafikkopplæring i barnehagen er viktig for å gi det enkelte barn bedre ferdigheter, kunnskaper og 

holdninger som fotgjenger, passasjer og syklist i trafikken – og seinere i livet sin sjåfør i trafikkbildet.  

«Naffen og Arne» er utviklet av NAF og blir brukt i trafikkopplæringen i barnehagen.  

Maxi-barna (skolestarterne) blir godt kjent med Naffen og Arne på våren før de skal begynne på 

skolen. Det er fortellinger fra en trafikkboks med spørsmål og undringer fra Naffen og Arne. 

Fortellingene er et godt utgangspunkt for egne opplevelser i trafikken. I tillegg er det lagt opp 

aktivitetskort, spill og andre aktiviteter som barna utforsker sammen med Naffen og Arne.  

Læringen vil selvfølgelig også foregå ute i trafikken når vi er på turer. 

 

Presentasjon av Naffen og Arne.   

 

Naffen er den som kan trafikk og som er snill og grei.  

Arne er mer rampete. Han gjør som han vil og tenker ikke på konsekvenser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arne Naffen 



 

 

 

Årshjul for trafikkopplæringen barnehageåret 2021-2022. 

Måned  Tema  Mål  

September  Foreldremøte: 

Presentasjon av Naffen og Arne.  

Trafikk informasjon på 

foreldremøte + i skriv ut til 

foresatte. 

 

 

Hvordan går vi på tur?   

1. Informere om 

forventinger til 

foreldre/foresatte.  

2. Øke bevisstheten rundt 

trafikksikkerhet på 

parkeringsplassen.  

3. Få et bilde av Naffen og 

Arne. 

  

1. Vi snakker med barna 

om hva som er viktig å 

tenke over når vi går på 

tur.  

2. Vi utarbeider tur-regler 

sammen med barna.  

Oktober Bruke refleks 

 

 

 

 

Å gå langs veien i gruppe  

 

 

1. Snakke med barna om 

hvorfor det er viktig at vi 

bruker refleks på tur og 

når det er mørkt ute.  

2. Snakke med barna om 

hva som er viktig når vi 

er på tur i nærområdet. 

  

1. Snakke med barna om 

hvordan vi forholder oss 

til trafikken når vi går i 

gruppe.  

2. Vi går på tur i gruppe og 

viser barna i praksis det 

vi har snakket om.  

November  Hva betyr trafikkskiltene?  1. Snakke med barna om 

skiltene og ha fokus på 

skilt slik at de kjenner 

igjen skilt ute på tur.  

2. Snakke om skiltene vi 

passerer på tur slik at 

barna selv kan fortelle 

hva hensikten med skiltet 



 

 

 

er.  

Desember Trafikk om vinteren.  1. Snakke med barna om 

det som er forskjellig i 

trafikken på vinteren.  

Januar   

Februar  «Husk bilbelte og godkjent 

barnesikring»  

1. Informere om viktigheten 

av å sikre barn i bil og 

hva som er forsvarlig 

sikring i bil.  

Mars Fotgjengerfelt – Hva er det?  1. Vi øver oss på å gå over 

fotgjengerfelt.  

2. Vi snakker med barna 

om hvorfor det er viktig 

med fotgjengerfelt og 

hvorfor vi går over veien 

på fotgjengerfelt.  

April  Maxi:  

Kjøre buss: Hva er viktig på 

busstur?  

1. Snakker med barna om 

hva som er viktig på 

busstur og hva vi må 

følge med på.  

2. Snakker med barna om 

sikring i buss/Taxi.  

Mai     

Juni   

 

Trafikkplan Hovsenga barnehage  

Tema og 

målgruppe 

Mål  Tiltak  Kjennetegn  Ansvar  

Sikring av barn i 

bil: 

Foreldre/foresatte 

og personalet. 

Tryggheten til 

barna, gode vaner 

og holdninger.  

Informasjon på 

foreldremøte.  

Informasjon per e-

post.  

Jevne 

påminnelser om 

sikring i bil.  

Vi ser at barn i bil 

er forsvarlig sikret: 

Plassering, sete 

og belte i jf. 

Anbefaling fra 

trygg trafikk.  

Vi hører barna 

snakke om det.  

Foreldre  

Personalet.  



 

 

 

Sikker parkering 

og sikre at porten 

er lukket inn i 

barnehagen.  

Sikre at barn og 

voksne ikke blir 

påkjørt på 

barnehagens 

parkeringsplass. 

Alle biler som 

parkerer ved 

barnehagen må 

rygge inn, med 

snuten ut mot 

plassen.  

Alle voksne lukker 

porten til 

barnehagen hver 

gang de går inn 

eller ut.  

Porten er alltid 

lukket.  

Bilene som står 

parkert på 

parkeringsplassen 

står rygget inn 

med snuten ut mot 

plassen.  

Foreldre  

Personalet  

 

Besøkende.  

Refleksbruk  Alle som ferdes til 

og fra barnehagen 

og på turer med 

barnehagen er 

godt synlige i 

trafikken.  

Barn og voksne 

bruker 

refleksvester på 

tur.  

Barn, foreldre og 

personalet 

oppfordres til å 

bruke refleks til og 

fra barnehagen.  

Alle avdelinger 

bruker 

refleksvester på 

tur.  

Alle 

refleksvestene er 

merket med 

barnehage og 

telefonnummer.  

Foreldre bruker 

refleksvester når 

de henter og 

leverer.  

Barna kan noe om 

refleks og hvorfor 

vi bruker refleks.  

Foreldre  

 

Personalet  

Fotgjenger i 

trafikken: barn og 

personalet  

Når vi er på tur 

har vi fokus på 

trygghet, følger 

turrutiner og 

trafikkregler.  

Alle avdelinger 

følger de felles 

turrutinene som 

ligger i Compilo.  

Alle har fokus på 

trafikkregler når 

de er ute på tur og 

følger de.  

De voksne er 

gode forbilder.  

Alle i personalet er 

gode forbilder i 

trafikken.  

 

Alle i personalet 

kjenner 

trafikkplanen og 

rutinene i 

barnehagen.  

Vi ser at barna er 

trygge på å ferdes 

langs veien og 

Personalet.  



 

 

 

kan noen av 

trafikkreglene.  

Bil på tomgang.  Foreldre unngår å 

la bilen gå på 

tomgang.  

Informere 

foresatte om at de 

alltid skrur av 

motoren når de 

parkerer.  

Foreldre og andre 

som skal hente 

stopper motoren 

når de leverer og 

henter i 

barnehagen.  

Personalet  

Foreldre.  

Barn utenfor 

porten ved 

levering og 

henting: barn og 

foreldre/foresatte.  

Foreldre tar 

ansvar for egne 

barn utenfor 

barnehage porten.  

Bevisstgjøring av 

ansvar. 

Foreldre/foresatte 

må se til at barna 

ikke går ut av 

porten uten tilsyn, 

spesielt i 

hentesituasjon.   

Vi ser at foreldre/ 

foresatte passer 

på og tar ansvar. 

Barna venter ved 

porten før de går 

ut sammen med 

foreldre/foresatte.  

Foreldre  

 

Personalet.  

 

Personalet har ansvar for å varsle politi om brudd på trafikkreglene som gjelder barn sin trygghet i bil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Grunnleggende trafikkregler og sikkerhetsutstyr. 

 Jeg går alltid rolig over veien 

 Jeg ser alltid til begge sider 

 Jeg går alltid på venstre side  

 Jeg stopper ved fotgjengerfeltet før vi går over veien 

 Jeg stenger alltid porten inn til barnehagen  

 Jeg rygger alltid bilen inn til parkeringen  

 Jeg stopper alltid motoren på bilen når jeg parkerer  

 Jeg bruker alltid bilbelte (Selv på korte turer) 

 Jeg sikrer alltid barnet mitt i bilen (Selv på korte turer)  

 Jeg bruker alltid sykkelhjelm  

 Jeg bruker alltid refleks (en i hver lomme)  

 

Kan du svare JA på alt dette, er du et godt forbilde for barna dine!    
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