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Simmersted Fribørnehaves trafikpolitik
Det er børnehavens holdning, at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken ved at gå i
trafikken. Erfaringer med trafikken giver bedre trafikanter og mere tryghed for alle.
Herunder har vi udarbejdet en trafikpolitik, hvor det konkretiseres hvordan vi forholder os til børn i
trafikken og hvordan vi samarbejder med forældrene, for at støtte børnenes læring omkring
trafiksikkerhed.
Aflevering og afhentning af børn
Forældre og ansatte opfordres til at udvise opmærksomhed og hensyn ved aflevering og afhentning af
børnene på parkeringspladsen.
Cykler og biler skal parkeres på skolens parkerings plads, og bilens motor skal slukkes, når bilen forlades.
For sikkerhedens skyld bedes forældre og børn følges ad imellem parkeringspladsen og børnehaven.
Forældre opfordres til og orienteres om vigtigheden af at børnene færdes i trafikken med en ansvarlig
voksen.

Rollemodeller
Det er vigtigt at tale med sit barn om sikkerhed i trafikken og trafik allerede fra de er små, og det er ligeledes
vigtigt at vi voksne er bevidste om at vi er rollemodeller for børnene.
Det er selvfølgelig ikke alt, man kan lære, når man er lille, men man kan starte i det små og bygge mere på,
efterhånden som de bliver ældre.
Ansatte:
Institutionens ansatte forventes at overholde færdselsloven og signalere rigtig og sikker adfærd i trafikken.
Det gælder i egne biler (sele, hastighed og parkering) og når de ansatte cykler eller går til og fra institutionen
(orientering, tegngivning og cykelhjelm).
Forældre:
Forældrene opfordres til at overholde færdselsloven (sele, hastighed og parkering, mobiltelefon).

Information og samarbejde
Forældrene modtager børnehavens trafikpolitik, pjecerne ”Fod på egen pedal” og ”Børn i bilen” fra Rådet for
Sikker Trafik, når deres barn starter i børnehaven.
Forældrene orienteres om trafikforløb og temaarbejde gennem forældrebreve. Heri gøres forældrene også
opmærksomme på børnenes eventuelle udfordringer og problemer i trafikken.
På forældremøder lægger institutionen op til en dialog med forældrene om ansvar og rolle som ’det gode
eksempel’.
Forældrene er de primære voksne for barnet, og det er forældrenes opgave at følge op på træningen.

Lavere hastighed
Institutionen appellerer til, at alle forældre og ansatte overholder fartgrænsen og kører i overensstemmelse
med forholdene.

Cykelhjelme
Institutionen opfordrer alle ansatte, forældre og børn til at bruge cykelhjelm, når de cykler i trafikken.
På legepladsen bruger børnene kun cykelhjelm, hvis de har deres egen hjelm med. Det er op til forældrene
om deres barn skal bruge cykelhjelm på legepladsen. De ansatte er opmærksomme på, at der køres efter
forholdene på legepladsen.

Cykellygter i den mørke tid
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I efteråret sættes der fokus på lygter og reflekser. Der uddeles reflekser til alle børn fra TrygFonden.
Formålet er at gøre børnene opmærksomme på, hvad lygter og reflekser gør i forhold til at en trafikant bliver
set.

Med bil og bus
Hvis der er seler i bussen, skal børnene bruge dem. De skal have respekt for vejen, når de venter på bussen.
Det betyder, at de holder i hånd og venter længst inde på fortovet.
Alle børn skal være fastspændt efter gældende regler i biler.
Forældrene skal hver især tilkendegive om de tillader at børnene bliver transporteret i medarbejdernes/ andre
forældres bil i institutionstiden.

På tur
Institutionen har følgende retningslinjer for ture ud af institutionen.
 Inden der tages på længere gåture, skal der tales med børnene om, hvor turen går hen.
 Institutionens holdning er, at der skal være to voksne med på tur, men vi vurderer i nogle situationer,
at en voksen kan tage på tur alene. (Vi medbringer altid en mobiltelefon)
 At børnene skal holde i hånd to og to eller tre og tre, når vi går langs en vej.
 At børn og voksne skal standse ved vejkryds og ind- og udkørsler. At børnene skal se sig til venstre
– højre – venstre før en vej krydses.
 At børnene har sikkerhedsveste på, når vi skal gå i et trafikeret område.
 Såfremt et trafiklys bliver rødt og gruppen af børn og voksne er midt i fodgængerfeltet, forsætter
hele gruppen over trods ”rød mand” – såfremt det er mest hensigtsmæssigt.
 Børnegruppen fordeles mellem de voksne på turen, så der ikke er tvivlsspørgsmål om, hvem der har
ansvaret for hvilke børn.

Trafiktræning i hverdagen
Børnehaven skal sørge for at tage på ture til byen, så børnene får erfaring med trafikken i en by.
Når institutionen går på tur, tages forskellige emner op afhængig af vejen. Der kan eksempelvis lægges
mærke til lygter, lyde eller de andre trafikanter. Institutionen lægger vægt på, at en tur ikke blot er transport
fra A til B, men en konkret erfaring i trafikken for børnene.
Institutionens trafiktræning lægger op til et samarbejde med forældre.

Temaforløb om trafik
Der arbejdes med trafiktema hvert år for hele institutionen. Der lægges et tema om trafik ind i vores årsplan.
De mindste skal lære reglerne for at gå på tur i institutionen.
De største skal deltage i en lille gå-prøve hvor reglerne genopfriskes og børnene oplever, at de er blevet
bedre end sidste år.
Der arbejdes i forskellige værksteder med trafiktemaer, leges trafiklege og gås turer.
Vi synger trafiksange med børnene.
Det er et mål for os, at de største børn lærer at cykle på tohjulet cykel langs en vej, inden de starter i skole.

Gæster og besøg
Institutionen arbejder for, at børnene får oplevelser med forskellige trafikanter – Politi, Falck, renovationseller vognmandsselskaber.
Politiet er fastsamarbejdspartner og inviteres til en lille gå-prøve. Dette kan ske når vi afholder trafiktema.
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