Trafikpolitik for dagtilbud Dybbøl Sundeved
Dagtilbud Dybbøl Sundeved vil arbejde for, at alle børn i dagtilbuddet får gode forudsætninger og
muligheder for at færdes sikkert i trafikken. Dette gælder i afdelingernes dagligdag i forbindelse med ture
og særlige begivenheder i løbet af afdelingernes åbningstid.
Dagtilbud Dybbøl Sundeved vil arbejde for at alle børn får mulighed for at tilegne sig enkle trafikregler så de
kan begå sig alderssvarende i trafikken.
Børnene skal lære at færdes trygt og sikkert i trafikken

Emne:

Handling:

På vej

Forældre og ansatte opfordres til at udvise opmærksomhed og hensyn ved aflevering og
afhentning af børnene.
Afdelingerne appellerer til, at alle forældre overholder fartgrænsen og kører i
overensstemmelse med forholdene og færdselsloven.
Alle nyansatte, vikarer og praktikanter skal orienteres om nedenstående før der tages på tur.
Følgende gælder for ture ud af huset:
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Inden der tages på længere gåture, tales der med børnene om, hvor turen går hen.
Børnene tælles inden afgang og afstemmes løbende på turen,
Hvor der kan opstå faremomenter (fx ved havnen eller stærkt trafikerede veje),
fordeles ansvaret for børnene mellem de voksne, så der ikke er tvivlsspørgsmål om,
hvem der har ansvaret for de enkelte børn
Som udgangspunkt i dagplejen og vuggestuen går børnene ved siden af barnevognen
og holder fast i barnevognen
Som udgangspunkt skal børnene i børnehaven holde i hånd to og to
Det ældste barn går tættest på 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 grønt lys betyder
Krydses en vej, samles hele gruppen inden man går over
Færdes en dagplejer på en stærkt trafikeret vej, skal børn der går ved siden af
barnevognen være iført gåseler
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.

Cykelhjelme
Dagtilbud Dybbøl Sundeved opfordrer alle ansatte, forældre og børn til at bruge cykelhjelm.
Er ansatte på tur på cykel skal både børn og voksne bære cykelhjelm.
Cykellygter i den mørke tid
Dagtilbud Dybbøl Sundeved opfordrer alle ansatte, forældre og børn til, i den mørke tid, at
benytte lygter, reflekser og refleksveste.
På tur i den mørke tid, skal refleksvest og cykellygter benyttes af børn og de ansatte.
Med bil og bus
Alle børn og ansatte skal være fastspændt i biler og busser, undtaget bybusser.
Forældrene skal tilkendegive om de tillader at børnene bliver transporteret i taxi eller bil i
institutionstiden.
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Børnene skal lære at begå sig i trafikken, derfor opfordrer Dagtilbuddet Dybbøl Sundeved
forældrene til at gå eller lære børnene at cykle, frem for at transportere børnene i bil eller
bag på cyklen.
Dagtilbuddets ansatte forventes at signalisere rigtig og sikker adfærd i trafikken. Det gælder i
egne biler, og når de ansatte cykler eller går til og fra institutionen.
Der henvises til seler, hastighed, parkering, tegngivning m.m.

Leg og
træning

Afdelingerne bestræber sig på at børnene får oplevelser med forskellige trafikanter – politi,
Brand og Redning, renovations – eller vognmandsselskaber.
Børnehaverne træner trafik på gåture og arbejder med trafiktema efter behov.
Lederteamet Dagtilbud Dybbøl Sundeved evaluerer politikken én gang årligt.

Samarbejde Afdelingernes færden i trafikken lægger op til et samarbejde med forældrene. Forældrene
mindes her om, at de er de primære voksne for barnet, og hermed også primære ansvarlige
for barnets oplæring i at begå sig i trafikken.
På forældremøder lægges, ved behov, op til dialog om forældres ansvar og rolle som ”det
gode eksempel”.
Forældrene orienteres om trafikforløb og temaarbejde.
Ved forældresamtaler gøres forældrene opmærksom på børnenes udfordringer og
problemer i trafikken.

Kommunen

Ved behov starter dagtilbuddet eller afdelingerne en dialog med teknisk forvaltning om de
trafikale forhold omkring børnehaverne, og hvorledes det er muligt at gøre vejen mere sikker
for nye trafikanter.

Info

Rådet for sikker trafik, herunder Børnenes Trafikklub.
Der henvises til informationsmateriale på hjemmesiden og på Nem Barn.
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