
 
Gullhaug barnehage - Trafikksikker barnehage – Årskalender 
 

Hovedmål: Styrke og utvikle barnas holdninger til og i trafikken og redusere antall ulykker 
 

Forskrift til veileder for miljørettet helsevern for barnehager og skoler: «Trafikksikkerhet i forbindelse med når barna ankommer og forlater barnehagen bør vies stor 
oppmerksomhet. Alle foresatte rygger bilen på plass på parkeringsplassen før barna tas ut av bilen/ eller før de henter barnet på ettermiddagen.Trafikksikkerhet handler både 
om fysisk tilrettelegging av trafikkforholdene og holdninger og adferd hos barna, foresatte og ansatte. Det er viktig at de ansatte har oppdatert kunnskap om gjeldende regelverk 
for sikring av barn under transport enten det benyttes bil, buss, sykkel eller gange.» 
 

 Generelt 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-uke 

(egen plan i aldersguppen) 

 

Medlemskap i 

barnastrafikklubb.no 

 

 

- Barna bruker refleksvest 

når de ferdes utenfor 

barnehagens område. 

- Refleksdag 

  

 

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 

Ny samtale med foreldrene 

- Holdningsskapende arbeid 

- Informere om barnehagens 

rutiner og regler for 

sikkerhet 

Foreldremøte 

Presentasjon av Årsplanen 

- Tema barn og sikkerhet 

- Trafikkopplæring 

- Holdningsskapende arbeid 

- Barnehagens regler for 

sikkerhet 

Samarbeidsutvalget 

- 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 Lommedalen 

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. 

 

- Aldersgruppemøte 

- Tema: rutiner for barn på 

tur i trafikk. 

 

Avdelingsmøte: 

- Kartlegge og påpeke 

risikofaktorer i 

barnehagens 

umiddelbare nærhet 

 



 

 Generelt 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 

«TrafikkskiltGo» i regi av en 

av figurene fra årets tema. 

«TrafikkskiltGo» fortsetter  

Foreldre  Samarbeidsutvalget 

behandler saker ang 

trafikksikkerhet ved behov 

  Vurderingsarbeid i 

Samarbeidsutvalget 

- Vurdering av årets 

trafikkarbeid 

 

Personal Introduksjonssamtaler med 

nyansatte 

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 

 

 

 


