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VÆR E T F O R BI L D E!

Sør-Aurdal
kommune

B E G N ADALE N
B AR N E H AG E OG S KOL E

1. Husk å lukke grinda med lås.

2. Følg skilting.

4. Ikke la bilen stå på tomgang.

En tra kksikker kommune er en kommune som arbeider forebyggende og holdningsskapende, som prioriterer fysiske
tiltak og som arbeider systematisk for tra kksikkerhet på tvers av virksomheter. Et vellykket tra kksikringsarbeid må også
forankres både politisk og administrativt. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer tra kkulykker, men godkjenningen er et
kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med tra kksikkerhet. www.tryggtra kk.no



Barn er impulsive.
De er lave og har dårlig over -
sikt. Barn mangler kunnskap

og erfaring. Øvelse gjør
mester – øv med barna!

Visste du at ...
... barn ikke klarer å vurdere fart og

retning før i 10–12 årsalderen?
... vurdering av risiko og konse-
kvens utvikles først i tenårene?

Visste du at ...
... å bruke sykkelhjelm reduserer

risikoen for hodeskader
med 60–80 prosent.

SYKKELREGLER:

- Bruk hjelm, både
voksne og barn!

- Bruk re eks!
- Sjekk bremsene!

B RU K
H JELM!

HUSKEREGLER
for barn i tra kken:

- Bruk øynene!
- Bruk ørene!
- Stopp opp!
- Bruk re eks!

Visste du at ...
... å se på mobilen i bilen

er som å kjøre med
promille?

Mindre barn er
tryggest ved bakovervendt

sikring i bil frem til
de er 4 år.

Setebeltet skal sitte
stramt over hoftene

og stramt over
skulderen!

BRU K ØYNE OG ØRER!

Ville DU sittet på med
denne sjåføren?


