
Årskalender – Ås barnehage – trafikksikker barnehage 

  August September Oktober November Desember 

Barn Mål: 
• Barna lærer 

trafikkregler for 
fotgjengere. 

• Barna lærer om bruk av 
sansene sine i 
trafikken. 

• Barna lærer om bruk av 
bilbelte, sykkelhjelm og 
refleks. 

 Generelt: 
Barna bruker nærmiljøet til 
å oppøve ferdigheter som 
myk trafikant 
Bruk av fortau, gangfelt 
Krysse veien 
Lære om trafikklys 
Lære noen skilt 

Trafikk opplæring av barna 
 
Trafikk-lek 
(skilt, sykling ovs.) 
 

• Trafikk-lek forts. 

• Barna bruker 
refleksvest når de 
ferdes utenfor 
barnehagens område. 

• Refleksdag 

 

tryggtrafikk.no 

Foreldre Mål: 
Samarbeid med foreldrene 
om barnas trafikkopplæring 
og trafikksikkerhet 
• foreldre er gode 

rollemodeller med 
gode holdninger 

• foreldre som 
samarbeider med 
barnehagen om barnas 
trafikkopplæring 

 Foreldremøte 
Presentasjon av Årsplanen 
• tema barn og sikkerhet 
• trafikkopplæring 
• holdningsskapende 

arbeid 
• Barnehagens regler for 

sikkerhet 

Samarbeidsutvalget 
• Opplegg med refleks? 
Kartlegge og påpeke 
risikofaktorer i barnehagens 
umiddelbare nærhet 

  

Personal Mål: 
Personal med gode 
holdninger 
Personal som gode 
rollemodeller 
Personal kan barnehagens 
rutiner og regler for 
sikkerhet 

Introduksjonssamtaler med 
nyansatte 
Gjennomgang av rutiner for: 
• Barn og sikkerhet 
• Barn og 

trafikksikkerhet 
• Rutiner for barn i 

trafikk 
• Rutiner for barn på tur 

Personalmøte - HMS 
• tema barn og trafikk 
• gjennomgang av HMS 
• gjennom gang av 

Rutiner for barna i 
trafikk 

• gjennomgang av 
Rutiner for turer 

• gjennomgang av 
Rutiner ved ulykker 

• gjennomgang av bruk 
av risikovurdering av 
turer 

• Personalet som 
rollemodeller, bruker 
refleks i trafikken. 
 

• Avdelingsmøte 
Tema: avdelingens 
rutiner for barn på tur i 
trafikk. 

Personalmøte 
• Kartlegge og påpeke 

risikofaktorer i 
barnehagens 
umiddelbare nærhet 

 

  



 Januar Februar Mars April Mai Juni 

Barn Generelt: 
Barna bruker nærmiljøet til 
å oppøve ferdigheter som 
myk trafikant 
Bruk av fortau, gangfelt 
Krysse veien 
Lære om trafikklys 
Lære noen skilt 

  Trafikk-lek 
(skilt, sykling ovs.) 

Trafikk-lek forts.  

Foreldre  Samarbeidsutvalget 

behandler saker ang 

trafikksikkerhet ved behov 

  Vurderingsarbeid i 
Samarbeidsutvalget 
• Vurdering av årets 

trafikkarbeid 

 

Personal Gjennomgang av rutiner for: 
• Barn og sikkerhet 
• Barn og 

trafikksikkerhet 
• Rutiner for barn i 

trafikk 
• Rutiner for barn på tur 

Vurdere personalet 
kompetanse og behov for 
opplæring 

 Kartlegge og påpeke 

risikofaktorer i barnehagens 

umiddelbare nærhet 

Vurderingsarbeid 

• Vurdering av årets 
trafikkarbeid 

 

 

 


