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Trafikpolitik for Børnehuset Abildgård
Børnehuset Abildgård vil arbejde for, at alle børn tilegner sig gode forudsætninger og
muligheder for at færdes sikkert i trafikken. Dette gælder i dagligdagen i forbindelse med
ture og særlige begivenheder i løbet af børnehavens åbningstid. Derudover arbejder vi med
trafiktema efter behov.
Børnehuset Abildgård vil arbejde for at alle børn får mulighed for at tilegne sig enkle
trafikregler så de kan begå sig alderssvarende i trafikken.
Gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken er i høj grad også et
forældreansvar, derfor opfordres forældregruppen via informationsfolder om børnehaven
og via forældresamtaler, til at være gode rollemodeller ved at tage ansvar og være aktive i
forhold til børns trafiklæring.
Børnene skal opleve trafiktræning som en naturlig del af deres hverdag. Så alle – ansatte og
forældre – spiller en vigtig rolle, når børnene skal lære om trafik.

Handling

Forældre og ansatte opfordres til at udvise opmærksomhed og hensyn ved aflevering og
afhentning af børnene.
Børnehaven har følgende retningslinjer for ture ud af huset. Alle nyansatte, vikarer og
praktikanter skal orienteres om disse retningslinjer før der tages på tur. Ansatte skal være
bevidste om at være gode rollemodeller overfor børnene.
 Børn tælles inden afgang og afstemmes løbende på turen, f. eks. ind/ud af bussen
 Børnene i børnehaven skal holde i hånd eller bruge ”gå-ven”.
 Personalet fordeler sig forrest, evt. i midten og bagerst i rækken af børn.
 Børn og personale bærer sikkerhedsvest
 De yngste børn går længst fra kørebanen.
 Børn og voksne skal stoppe ved vejkryds
 Børn og voksne skal kigge sig for, til venstre – til højre – til venstre før en vej
krydses.
 Børn skal lære hvad rødt og hvad grønt lys betyder
 Krydses en vej, samles hele gruppen inden man går over.
 Såfremt et trafiklys bliver rødt og gruppen af børn og voksne er midt i et
fodgængerfelt, fortsætter hele gruppen over, trods ”den røde mand”, såfremt det
er mest hensigtsmæssigt.
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Cykelhjelme:
Er børnehaven på cykeltur, skal både ansatte og børn bære cykelhjelm.
I forbindelse med planlagte cykeldage i børnehaven må egne 2 hjulede cykler
medbringes, her skal korrekt indstillet cykelhjelm altid medbringes.
Med bus:
Gældende færdselsregler skal overholdes.
Børnehaven bruger Sydtrafik og privat busselskab når det er påkrævet i forhold til turens
længde.
Forældrene tilkendegiver på kartotekskort, at deres barn må deltage i udflugter.
Samarbejde med forældre:
Børnene skal så tidligt som muligt lære at begå sig i trafikken, derfor opfordrer
Børnehuset Abildgård til at forældrene generelt tænker på trafiklæring sammen med
deres børn, f.eks. når de kommer gående/cyklende til børnehaven, på parkeringspladsen
ved børnehaven (biler der kører til og fra).
Det lokale trafik miljø i børnehavens nærområde giver ikke muligheder for at børnene får
erfaringer med f. eks. lysregulering og fodgængerfelter, der for opfordres forældre også
til at øve trafiklæring i private situationer hvor børn og familie bevæger sig i trafikken.

Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2016

