
 

Plan for trafikksikkerhet 

Harestua barnehage Lunner kommune 
Barnehagens retningslinjer for turer med buss: 

• Ped.lederne har ansvar for å ha med seg telefonliste og mobiltelefon. 
• Barnehagen skal sørge for at når det bestilles buss, skal denne være utstyrt med 

sikkerhetsseler. 
• Barnehagen skal sørge for at barna har på refleksvester med barnehagens navn 

og telefonnr. 
• Personalet har ansvar for en gruppe barn hver, dette avtales før turen. 
• Vi skal ha med førstehjelpsutstyr. 

(HUSK OPPTELLING FØR AVGANG OG VED AVREISE TILBAKE) 

Barnehagens retningslinjer for skyss med privatbiler: 

• Vi kjører ikke barna i privatbiler hvis det ikke er for å komme fort til lege. 
• Bare foreldrene selv kan kjøre barna sine i privatbiler f.eks i forbindelse med 

sommerturen vår. 

Barnehagens retningslinjer for turer i nærmiljøet: 

• Forberede barna på turen (først og fremst de eldste gruppene) Hvor vi skal gå, 
hvem vi går sammen med, bruke Tarkus på turer i løpet av året. 

• Oversikt over de barna som er med på turen + telefonliste og mobil må være 
med. 

• Førstehjelpsutstyr skal være med. 
• Etter endt tur skriver vi  på Mykid. 

Slik sikrer vi at retningslinjene  blir gjort kjent for foreldre og ansatte: 

• Informasjonen blir lagt ut på barnehagens hjemmeside. 
• Informasjonen blir lagt ut på Mykid 
• Foreldrene blir informert på første foreldremøte på høsten. 
• Foreldrene må godkjenne kjøring i buss på Mykid 

Retningslinjer for ulykkeshåndtering: 

 Ring ambulanse eller lege 
 Legg barnet i stabilt sideleie 
 Utfør førstehjelp 
 Hold barnet varmt 
 Ring foreldrene 
 Ring styrer Tlf: 40 16 81 44 

 

 Lege Harestua med.senter: 
613 249 90 

 Ambulanse 113 
 Legevakt: 61 32 37 00 
 Gifttelefonen: 22 59 13 00 

 

 



 

 

 

 

 

 

• Sjekk omfanget av skaden, bruk medbrakt førstehjelpsutstyr. 
• Ved behov: 

 Ring ambulanse eller lege 
 Legg barnet i stabilt sideleie 
 Utfør førstehjelp 
 Hold barnet varmt 
 Ring foreldrene 
 Ring styrer Tlf: 40 16 81 44 
 Lege Harestua med.senter: 613 249 90 
 Ambulanse 113 
 Legevakt: 61 32 37 00 
 Gifttelefonen: 22 59 13 00  

 
 


