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1. Innledning 
Det å bli en selvstendig trafikant som tar gode valg i trafikken, tar mange år og krever 
kontinuerlig trening. Trafikkopplæring er derfor en viktig del av det pedagogiske arbeidet 
hos oss i Hof barnehage. Vårt håp er at dette arbeidet vil bidra til å danne et godt 
grunnlag for hvordan barna vil ferdes i trafikken også senere i livet. 

Vi arbeider systematisk for å bidra til at barna våre skal lære seg å ferdes trygt i trafikken. 
For å gi dem det beste grunnlaget for trafikkforståelse, fokuserer vi på å gi nødvendig 
kunnskap og ferdigheter gjennom varierte aktiviteter og lek både inne og ute. Dette skjer 
gjennom både spontane og tilrettelagte aktiviteter. 

Ifølge forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, skal virksomhetene drives 
slik at skader og ulykker forebygges. I Hof barnehages trafikksikkerhetsplan vil vi vise 
hvordan vi jobber forebyggende, gi oversikt over arbeidet med barnas trafikkopplæring, 
formidle hvilke rutiner vi har som ivaretar trafikksikkerheten i barnehagen, 
holdningsskapende arbeid og hvordan vi samarbeider med foresatte. Vi vil også vise til 
hvordan trafikksikkerhet og trafikkunnskap er knyttet opp til hms-arbeidet og 
fagområdene i Rammeplan for barnehager ved at arbeidet er inkludert i Hof barnehages 
årsplan. Trafikksikkerhetsplanen vår omfatter både barn, ansatte og foresatte. 
 

2. Beskrivelse av barnehagen 
Hof barnehage eies av Holmestrand kommune. Vi er en heldags barnehage med 4 
avdelinger. Det er 50 barn og 14 ansatte i barnehagen vår. Barnehagen er plassert i 
landlige omgivelser. 
 

2.1 Trafikale forhold  
Uteområdet i Hof barnehage er helt flatt, og vi har en smal asfaltert vei som går i sløyfe 
rundt hele bygget. I forhold til bruk av sykkelhjelm har vi risikovurdert faren for skader 
ved fall opp mot faren for kvelning. Vi har vurdert det slik at barna ikke bruker 
sykkelhjelm hos oss, men vi har regler for hvordan sykling kan foregå på uteområdet. 
  
Det er ca. 1,5 km fra barnehagen til Hof sentrum. Her er det gang- og sykkelsti langs hele 
veien. Det er grøft mellom denne og trafikkert vei, og det oppleves som trygt å gå der. 
Barnehagen benytter denne ruta f.eks. ved tur til biblioteket.  
 
Hof barnehage ligger noen få meter fra Hof skole. Skolen og barnehagen har felles 
avkjøring fra hovedveien. Veien ligger ca. 50 m. fra barnehagens parkeringsplass. På 
morgenen og ved skoledagens slutt er det mange busser på vei til og fra skolen. 
Barnehagens turer gjennomføres i all hovedsak utenom disse tidspunktene. Ellers er det 
svært lite trafikk i området rundt barnehagen.  
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Hof barnehage har egen parkeringsplass foran bygget. Denne er stor og romslig, og her 
parkerer bilene etter hverandre i ytterkant. Behov for rygging på parkeringsplassen 
forekommer svært sjelden, og det er ingen gjennomkjøring her. Det er god plass til 
varelevering, søppelhenting m.m. 
 
Vi har ikke oppmerket gangfelt på parkeringsplassen, men siden den er åpen og 
oversiktlig vurderes det som trygt å krysse over plassen sammen med barna. 
Ellers er det fortau langs hele forsiden på barnehagens område, samt langs alle veier ut 
fra parkeringsplassen vår.  

 
Hof barnehages parkeringsplass avbildet midt på dagen  
 

2.2 Trafikksikkerhetstiltak 
Ut fra nylig risikovurdering er det to forhold som krever skjerpende sikkerhetstiltak og 
påminnelse: 
 

A. Parkering foran barnehagens port ved levering og henting. 
Det å parkere foran porten kan skape svært farlige situasjoner fordi det blir for 
uoversiktlig ved inngangspartiet vårt. 
 
Planlagt sikkerhetstiltak:  
Skilt med «Parkering forbudt foran porten» monteres.  
Oppmerking på asfalten som viser hvor det ikke er lov å parkere.  
Informasjon gis til foresatte. 
 

B. Ulåst port. 
Fra tid til annen opplever vi at foresatte ikke låser porten ved levering og henting. 
Porten er skiltet «Husk å lukke porten». Påminnelser om å låse porten har blitt gitt 
ved melding hjem og oppslag i garderobene. Temaet tas opp på hvert 
foreldremøte på høsten.  
 
Planlagt påminnelse:  
Trygg Trafikks hånddokke «Trafikklyset» stiller seg opp ved porten og gir en 
muntlig påminnelse til foresatte og barn ved levering og henting.  
Melding med oppfordring om å lukke porten sendes hjem. 
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3. Trafikkopplæring 
Det overordnede målet for trafikkopplæringen er at barna utvikler gode holdninger, 
forståelse og kunnskap, slik at de ikke er til fare for verken seg selv eller andre i trafikken.  
 
Med utgangspunkt i trafikkregelen «Du skal være forsiktig i trafikken» legges våre planer. 
Vi arbeider for å gi det enkelte barn kunnskap, erfaringer og økt forståelse, slik at de blir i 
stand til å vise forsiktighet både når de ferdes i trafikken som fotgjenger, syklist eller 
passasjer.  
 
I Hof barnehage vektlegger vi at barna skal får varierte erfaringer i trafikkopplæringen.    
Vi arbeider for å gi barna begreper om hva trafikk er og hva det handler om, 
tilrettelegger for ulike læringsprosesser i lek både inne og ute, f.eks. gjennom samlinger 
med samtaler hvor det skapes rom for refleksjon rundt ulike trafikktema. Vi bruker også 
historier, spill, trafikksanger m.m.  
 
På turer ute i trafikken lærer- og erfarer barna gjennom bruk av sansene. 
Trafikk handler om mer enn å se seg om før en går over veien eller å gå på fortauet.  
Det er derfor avgjørende at personalet har innsikt i hvilke kunnskaper, ferdigheter og 
holdninger det er viktig å vektlegge i forhold til at barna skal lære seg å ferdes tryggest 
mulig i trafikken. I Hof barnehage er barnas trafikkopplæring tema på planleggingsdag, 
det lages didaktiske planer og arbeidet evalueres kontinuerlig. 

Vi vektlegger også å tilpasse opplæringen til trafikale forhold i nærmiljøet hos oss. Som 
eksempel kan nevnes at det er mye elg og rådyr i Hof. I samling tas dette opp ved å vise 
fareskiltet og gi barna kunnskap om hva det betyr. For å bidra til at barna opparbeider økt 
risikoforståelse, snakker vi også om bilenes fart når det er fare for elg i veibanen. For å 
hjelpe barna til å forstå sammenhengen mellom fart og bremselengde arrangeres det 
«start og stopplek» på trehjulssykkel. Her får barna erfare denne sammenhengen på både 
tørr, våt og glatt asfalt.  
 
For å gi barna varierte og spennende opplevelser i arbeidet med trafikksikkerhet, har vi 
valgt å benytte ulike verktøy. Disse gir på hver sin måte store muligheter for å skape 
variasjon i arbeidet med trafikk. 
 

3.1 Naffens trafikkboks  
Som hjelp i trafikksikkerhetsopplæringen, har vi i en årrekke brukt «Naffens trafikkboks» 
Boksen inneholder bl.a. hånddokkene Naffen og Arne, historier fra Nafdal, memoryspill, 
sanger, oppgaver og aktivitetskort med forslag til en rekke morsomme trafikkaktiviteter. 
Opplegget er også tilgjengelig digitalt.  

 
3.2 Trygg Trafikk, Barnas Trafikklubb  

Trygg Trafikk har utarbeidet rikelig med skriftlig og digitalt materiell tilpasset arbeidet 
med trafikk i barnehagene. Ved bruk av Barnas Trafikklubb får barna våre erfare en rekke 
spennende, varierte og morsomme aktiviteter. Her lærer de f.eks. hva som er trygt og hva 
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som er farlig i trafikken, ulike trafikkregler, sikring i bil, bruk av refleks m.m.  Barna våre 
har også blitt kjent med hånddokkene beltedyret Tarkus og Trafikklyset. Disse er med i 
trafikksamlingene våre, hvor vi også leser Trygg Trafikks bøker. Dette pedagogiske 
trafikkopplegget for barnehager er knyttet opp mot fagområdene i Rammeplanen. 
 

3.3 Egenproduksjon av film 
I Hof barnehage har vi hatt god erfaring med å bruke egenprodusert film i 
trafikkopplæringen. Opptak fra trafikk-samlinger, ulike trafikkaktiviteter, situasjoner hvor 
barna trener på ferdigheter ute i trafikken osv. er eksempler på innhold i filmene. Vi har 
også laget små historier om Naffen og Arne, og her har vi fulgt deres ferd rundt i 
nærmiljøet. Etter hvert har også Tarkus og Trafikklyset blitt inkludert i filmene.  
 
Det at barna først lærer ulike trafikkferdigheter, deretter øver på disse i trafikken, deltar i 
trafikklek, og til slutt ser det hele på film, skaper en god, morsom og variert 
læringsprosess.  
 
Eksempel på hvordan vi arbeider med trafikkopplæring vil bli lagt ut på Holmestrand 
kommunes hjemmeside under Hof barnehage. Filmen «Trafikk» legges ut i løpet av juni 
2021. 
 

3.4 Voksne som rollemodeller 
Det at de voksne er gode rollemodeller har stor betydning bl.a. for barnas utvikling av 
gode holdninger, evne til refleksjon og risikoforståelse. Å være en god rollemodell krever 
kunnskap om trafikk og at man er kjent med- og kan barnehagens rutiner og regler for 
sikkerhet.  Men, kunnskap er ikke nok i seg selv. Det er helt avgjørende at de voksne 
følger reglene, viser forsiktighet og tar gode valg når vi ferdes i trafikken sammen med 
barna.  
 
Vår atferd og våre holdninger fanges opp av barna, og som i alt annet arbeid i barnehagen 
er det viktig at det er samsvar mellom det vi sier og handlingene våre. I Hof barnehage 
jobber vi bevisst for å være gode rollemodeller og positive forbilder for barna våre. 
 

 
4. Trafikk i Hof barnehages årsplan 

Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler, gir oss føringer for å arbeide for 
at skader og ulykker forebygges. I Hof barnehages årsplan har vi et egen kapittel om 
«HMS – Helse, miljø og sikkerhet», med underpunkt «Trafikksikkerhet.»   

Vi jobber systematisk med trafikkopplæring, og arbeidet er knyttet opp til alle 
fagområdene i årsplanen vår.  
 
Arbeidet med trafikk ses også i en større sammenheng ved at vi f.eks. jobber for at barna 
skal få økt sosial kompetanse. Dette vil gi barna et bedre utgangspunkt for å kunne ta 
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andres perspektiv. Perspektivtaking og evnen til samarbeide er nødvendige ferdigheter 
for at barna skal kunne vise forsiktighet i trafikken. 
 

 
4.1 Årshjul for trafikkopplæringen, overordnet plan 

I Hof barnehage har vi årshjul for det overordnede arbeidet med trafikk gjennom året. 
Detaljert plan for arbeidet i Bjørnegruppa/ skolestartergruppa utarbeides i tillegg hver 
høst. Vi har også egen plan for innhold på høstens foreldremøte. Se punkt 6.1 
 
 

Når Barn Ansatte Foreldre 
 

Dato 
signatur 
 

Høst 
 

Rutiner for turer til fots 
Trafikkregler for fotgjengere 
Trafikkregler 
Sykling i barnehagen 
Bli kjent med Tarkus og Naffen 
Bruk av refleks 
Markere refleksens dag 
Førstehjelpsopplæring 
Trafikkskilt 

Gjennomgang av 
rutiner og 
trafikksikkerhetsplan 
på planleggingsdag 
Lage plan for trafikk-
opplæring på 
skolestartergruppa 
 

Trafikksikkerhetsplan 
til nye foresatte 
Trafikksikkerhet som 
tema på 
foreldremøte 
 
 
 

 

Vinter Trafikksikkerhet ved  
brøytekanter, glatte veier, 
fortau, og fotgjenger-
overganger  
Trafikkregler 
Sikring i bil 
Akt. m/Tarkus og Naffen 
Trafikkskilt 

Risikovurdering 
trafikksikkerhet 
 

Påminnelse biler på 
tomgang 
Påminnelse porten 

 

Vår 
 

Trafikkregler 
Sikkerhet, forsiktighet 
Sanser i trafikken 
Sykkelhjelm 
Akt. m/Tarkus og Naffen 
Førstehjelpsopplæring 
Trafikkskilt 

Trafikk i 
årsplanarbeid 
Tema på 
personalmøte 
Førstehjelpskurs 
(annen hvert år) 

Påminnelse porten  

Sommer 
 

Trafikkregler  
Sikkerhet, forsiktighet 
Sanser i trafikken 
Akt. m/ Tarkus og Naffen 
Trafikkskilt 

Trafikk i ferdigstilt 
årsplan for neste 
barnehageår 

Trafikk, tema på 
møte i 
Samarbeidsutvalget 
Påminnelse porten 
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5. Rutiner som ivaretar trafikksikkerheten 
Vi har mange rutiner som ivaretar trafikksikkerheten for barna i barnehagen. Disse gjøres 
kjent for nye ansatte, gjennomgås minst 1 gang i året for alle ansatte, og årlig med 
foresatte på høstens foreldremøte. 
 

5.1 Rutine for turer til fots:  
• Alle turer risikovurderes med skjema "enkel risikovurdering" i forkant 
• Før turen starter vurderes nødvendig bemanning. Vi bemanner ikke under norm  
• Risikoen for ulykker på den aktuelle turløypa vurderes i forkant, og vi iverksetter 

sikkerhetsforbedrende tiltak der det er mulig 
• Vi velger den minst trafikkfarlige veien for å nå frem til målet  
• Utfylt turmelding leveres på styrers kontor før turen starter. Her går det frem hvor 

vi skal, avdelingens navn, tidspunkt når vi går, antall barn og voksne, samt 
forventet tidspunkt for tilbakekomst til barnehagen 

• Vi har alltid med oss mobiltelefoner, foresattes kontaktinformasjon og 
førstehjelpsutstyr  

• Nye vikarer går ikke på tur alene med barn 
• Barna telles, og ansvaret for de ulike barna fordeles mellom de voksne 
• Alle barn og ansatte har på seg refleks-vest på turer 
• Vi følger trafikkreglene, og snakker om disse på turen. De voksne fokuserer på å 

være gode rollemodeller 
• Barna går 2 og 2 eller leier en voksen. Barn som leier en voksen går innerst, mens 

den voksne går ytterst 
• Når vi ferdes i trafikken går 1 voksen foran, en i midten og 1 bak 
• Ved kryssing av veien stopper vi, ser til høyre, til venstre, og så til høyre. Vi lytter, 

venter til det er klart, og holder armen frem, også mens vi går over veien  
• Vi holder sammen på turen 
• Personalet fordeler seg rundt i området på turstedet 
• Vi sørger for at barna alltid kan se en voksen, og at de voksne alltid ser barna 
• Barna telles flere ganger underveis på turen, og foran porten ved turens slutt 

 
5.2 Rutine for bruk av privatbil 
• Privatbil benyttes i hovedsak ikke 
• Hvis det unntaksvis er behov for bruk av privatbil, skal det innhentes skriftlig 

tillatelse fra foresatte ved hver anledning 
• Godkjent sete skal alltid benyttes og barnet skal sikres forskriftsmessig 

 
5.3 Rutine for tur med taxi, minibuss og buss:  
• Vi sjekker hvilke barn som har skriftlig tillatelse til å være passasjer buss eller taxi  
• Alle turer risikovurderes med skjema "enkel risikovurdering" i forkant 
• Før turen starter vurderes nødvendig bemanning. Vi bemanner ikke under norm  
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• Utfylt turmelding leveres på styrers kontor før turen starter. Her går det frem hvor 
vi skal, avdelingens navn, tidspunkt når vi går, antall barn og voksne, samt 
forventet tidspunkt for tilbakekomst til barnehagen 

• Vi har alltid med oss mobiltelefoner, foresattes kontaktinformasjon og 
førstehjelpsutstyr  

• Barna telles, og ansvaret for de ulike barna fordeles mellom de voksne 
• Som hovedregel benyttes innleid transport med yrkessjåfører på turer  
• Alle barna skal sikres forskriftsmessig under turen  
• De største barna bør sitte i beltestol, de yngste i bakovervendt sete 
• Vi bestill busser med trepunktsbelte til alle  
• Setebeltet skal brukes under hele bussreisen  
• Vi snakker med barna om viktigheten av trygg oppførsel- og hvilke regler som 

gjelder på holdeplass  
 

5.4 Rutine for ferdsel på parkeringsplassen: 
• Vi parkerer ikke foran porten 
• Vi parkerer etter hverandre med god avstand, slik at rygging unngås 
• Vi kjører sakte på parkeringsplassen 
• Barnet holdes i hånden til du er innenfor porten eller i bilen 
• Vi forlater ikke bilen på tomgang 
• Vareleveranser foregår på utsiden av barnehagens område. Hvis det unntaksvis er 

behov for kjøring inn på barnehagens uteområde, skal dette skje under svært 
skjerpet tilsyn   

• Ved snømåking med traktor, gravearbeid, påfyll av sand til sandkassene ol. skal 
dette skje under svært skjerpet tilsyn 

• Personalet parkerer ikke utenfor barnehagen i åpningstiden, men benytter felles 
parkeringsplass med Hof skole- og SFO 

 
5.5 Rutine for porten: 
• Vi låser alltid porten etter oss 
• Det er kun voksne som åpner, lukker og låser porten 
• Ved feil på portens lås, meldes det umiddelbart fra til virksomhetsleder 

 
5.6 Rutine ved skade eller forsvinning: 
• Få oversikt over situasjonen 

Samle barna 
Telle barna og finne ut hvem som er borte 

• Avklare hva som er skjedd 
Se på klokka. Merk tidspunktet det ble oppdaget at barnet var borte 
Spør om når og hvor barna sist så det barnet som er borte 
Avklar når og hvor ansatte sist så barnet som er borte 
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• Fordele oppgaver mellom de voksne 
For å få en mest mulig effektiv leteaksjon må ansatte ta hver sine oppgaver: 
Avklar hvem som skal være sammen med barna. Det er gjerne nok med en person 
dersom barna oppholder seg på et mindre, avgrenset og trygt område 
Avklar hvem som skal lete og hvor lenge, før en tilkaller hjelp fra barnehagen og/ 
eller politiet. Politiet anbefaler at man leter i maks 15 minutter før de kontaktes 
Dersom en ansatt er alene med barna på tur, må denne ikke gå fra barna, men ta 
med seg alle dersom man går for å lete 

• Snakke med de andre barna om forsvinningen 
For at de andre barna ikke skal bli engstelige, og for at ikke de også skal forsvinne 
er det viktig å snakke om at: 
Nå leter voksne etter barnet. Barna vil gjerne hjelpe til å lete, men voksne er 
større enn barn, og kan derfor se lengre og gå fortere. Derfor er det lurt at de 
voksne leter 
Det beste barna kan gjøre er å høre godt etter hva de voksne sier, og være 
sammen med de andre barna i gruppen 
Aktiviser barna mens man venter på de som er ute og leter 

• Før logg 
Noter sted og tidspunkt for når barnet ble savnet 
Noter også tidspunkt og sted barnet sist ble sett, og av hvem 
Dette føres i logg ved tilbakekomst til barnehagen 
Loggføring gir dokumentasjon til svar på spørsmål, og kan brukes til gjennomgang 
ved debrief. 

 
5.7 Rutine for førstehjelpsopplæring 

• Personalet deltar på førstehjelpskurs annen hvert år 
• Personalet ser førstehjelpsfilm årlig 
• De eldste barna har førstehjelpsopplæring hvert år 

 
5.8 Rutine når barn ikke er forsvarlig sikret i bil til eller fra barnehagen 
• Første gang barn observeres usikret i bil:  

Muntlig advarsel, foreldre gjøres oppmerksomme på at de utsetter barna for fysisk 
fare. Foreldre gjøres oppmerksomme på rutinebeskrivelsen. 

• Andre gang barn observeres usikret i bil: 
Det innkalles til bekymringssamtale, der foreldrene gjøres oppmerksomme på at å 
utsette barn for fysisk fare gir grunn til bekymring.  

• Tredje gang barn observeres usikret i bil: 
Bekymringsmelding sendes barnevernet. Foreldrene orienteres om meldingen. 
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5.9 Rutine ved alvorlig ulykke 
• Den av personalet som kommer til stedet: 

Bedøm situasjonen, skap ro 
Sørg for nødvendig førstehjelp 
Tilkall hjelp, 113, dersom du bedømmer skaden som alvorlig. 
En i ledelsen varsles 
En i ledelsen kontakter foreldre/foresatte 
Ansvarlig leder gir informasjon til øvrig personale når skaden er alvorlig. 
Barna informeres etter vurdering av alvorlighetsgrad sett opp mot barnas alder og 
utviklingsnivå 
NB! Søsken og nære venner til den som er skadd må tas spesielt hånd om. 

• Ved dødsfall, trafikkulykke, alvorlig personskade eller ulykke der strafferettslig 
ansvar kan bli gjort gjeldende skal politiet kontaktes. 
Husk at ansatte i barnehagen aldri melder fra om dødsfall.  
Det vises videre til rutine for håndtering av presse. 

 
5.10 Rutine for risikovurdering: 
• Risikovurdering av barnehagens trafikksikkerhet utføres årlig 
• Alle turer risikovurderes med skjema "enkel risikovurdering" i forkant 

 
 

6. Samarbeid med foresatte 
Vi vektlegger å skape et godt samarbeid med foresatte rundt temaet trafikk. Både 
foreldre og barnehageansatte er viktige rollemodeller for barna.  
 

6.1 Tema på høstens foreldremøter 
• Gjennomgang av rutiner som ivaretar trafikksikkerheten i barnehagen  
• Rutine for turer til fots  
• Rutine for bruk av privatbil  
• Rutine for turer med offentlig transport  
• Rutine for ferdsel på parkeringsplassen  
• Rutine for porten  
• Rutine ved skade eller forsvinning  
• Rutine for førstehjelpsopplæring  
• Rutine når barn ikke er forsvarlig sikret i bil til eller fra barnehagen  
• Sikring av barn i bil 
• Bruk av sykkelhjelm 
• Voksne som rollemodeller 
• Dele «Sjekkliste foresatte» 
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6.2 Sjekkliste foresatte:  
Generelt: 
• Jeg går alltid rolig over veien  
• Jeg ser alltid til begge sider  
• Jeg går alltid på venstre side  
• Jeg stopper alltid ved fotgjengerfelt/-overganger og får blikkontakt med 

føreren før jeg går over veien  
• Jeg bruker alltid bilbelte 
• Jeg sikrer alltid barnet mitt i bil   
• Jeg bruker alltid sykkelhjelm  
• Jeg bruker alltid refleks   

                    Ved barnehagen: 
• Jeg leier barnet mitt fra bilen og inn porten 
• Jeg låser alltid barnehagens port  
• Jeg parkerer alltid med god avstand til andre biler, slik at jeg unngår å måtte 

rygge   
• Jeg stanser alltid motoren på bilen når jeg parkerer  
• Jeg kjører alltid sakte på parkeringsplassen 

 
7. Avslutning  

Den 02.11.21 fikk Holmestrand kommune utmerkelsen “Trafikksikker kommune”, mens Hof 
barnehage ble vurdert som “Trafikksikker barnehage.” 

                                                            
 

        
Trafikklyset følger med! Nå er både skiltet og oppmerking foran porten på plass. 
 
 
 
Oppdatert 02.11.2021ERB 
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