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REINLI BARNEHAGE 
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«En trafikksikker kommune er en kommune som arbeider forebyggende og 

holdningsskapende, som prioriterer fysiske tiltak og som arbeider systematisk for 

trafikksikkerhet på tvers av virksomheter. Et vellykket trafikksikringsarbeid må også 

forankres både politisk og administrativt. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer 

trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig 

arbeid med trafikksikkerhet». (www.tryggtrafikk.no)  

Sør-Aurdal kommune er en trafikksikker kommune 
  

Rundt barnehagen skal alle kunne ferdes trygt. For å få til dette må alle ha en god 

oppførsel rundt i trafikken og tenke på andre rundt seg. Målet er at alle i kommunen skal 

bli mer oppmerksomme på trafikksikkerhet der de ferdes.  

Visste du at: 

 å se på mobilen når du 

kjører, er som å kjøre med 

promille? 

 setebeltet skal sitte stramt 

over hoften og skuldrene. 

Ta av, eller åpne tykke 

jakker/dresser, slik at 

beltet ligger så tett mot 

kroppen som mulig.  

 mindre barn er tryggest 

ved bakovervendt sikring i 

bil frem til de er 4 år.  

http://www.tryggtrafikk.no/
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Barn er impulsive. De er lave og har  
dårlig oversikt. Barn mangler kunnskap og  
erfaring. Øvelse gjør mester – øv med barna! 
                   Vær et godt forbilde! 

 

Visste du at: 

 barn ikke klarer å vurdere fart og 

retning før i 10-12 års alderen? 

 vurdering av risiko og konsekvens 

utvikles først i tenårene? 

 

Huskeregler for barn i 
trafikken: 
 Bruk øynene! 
 Bruk ørene! 
 Stopp opp! 
 Bruk refleks!  
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1. Husk å lukke grinda ordentlig med lås! 

2. Følg skilting. Bruk barnehagens parkeringsplasser, vist på kart. Du har 

selv ansvar for å parkere forsvarlig. Busslommen er stengt for 

parkering i tidsrommet 08.00-08.15. Hvis du parkerer på busslommen 

skal du stå med fronten nedover i kjøreretning.  

3. Ikke la bilen stå å gå på tomgang. Slå av lys slik at du ikke blender 

andre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sør-Aurdal 

kommune 
 

Reinli barnehage - parkering 


