
Parkering  

• Brug parkeringspladsen for ende af børnehaven 

• Sig det videre til bedsteforældre eller andre, der henter. 

• Ingen løb på parkeringspladsen  

• Hold børnene i hænderne  

• Hold øje med alle skolebørnene, der cykler 

• Det ikke tilladt at cykle henover parkeringspladsen.  

 

HUSK DET ER JERES FORÆLDREANSVAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkering ved Humlebo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I børnehaven øver vi trafiksikkerhed med børnene: 

• Vi stopper ved en kantsten 

• Ser efter biler til højre, venstre og højre 

• Bruger lyssignaler og fodovergænger, hvis der er nogen. 

• De ældste går yderst og passer på de små 

• Man er opmærksom i trafikken 

• De voksne går yderst 

• Alle børn har refleksveste på 

• Vi løber ikke ude i trafikken 

• Vi holder i hånd to og to, nogle gange tre. 

• Vi går altid på fortovet. 

De voksne i børnehaven agerer, som de gode rolle 

modeller og følger anvisningerne fra sikker trafik 

igennem Nordea Fonden.  

TIP! Dit barn på 3-4 år er optaget af, hvad der er rigtigt og forkert. 

Tal om trafikkens regler - og om at det ikke er alle, der overholder 

dem 

Derfor er det vigtigt, I som forældre også er de 

gode rollemodeller i hverdagens travlhed.  

 

 

 

 

 

Gode råd og vejledning til børn i sikkertrafik  

Øvelse: Stop ved kantstenen: Start med at gå, som I plejer: Barnet inderst 

og med dig i hånden. 

Når I kommer til en kantsten, så sæt dig på hug og vis barnet, hvad en 

kantsten er. Forklar, at den betyder stop, fordi der kommer en vej med biler. 

Hver gang I kommer til en kantsten, skal du markere, at der er en kantsten, 

og at I derfor skal stoppe. 

Næste gang I er ude at gå og er på vej mod en kantsten, lader du dit barn 

komme lidt foran dig. Hold øje med, om barnet husker at stoppe. Hvis 

barnet fortsætter, skal du stoppe det og forklare, hvad I har glemt. 

Vælg altid et sted med meget lidt trafik og hold øje med, at der ikke 

kommer biler eller cykler kørende. 

Øvelse: Hvem kører hvor? Sæt ord på trafikken: "Trafik" er et helt 

almindeligt ord for voksne. Men et underligt ord for børn. Hjælp dit barn 

med at forstå de svære trafik-ord, så kan I bedre tale sammen om trafikken. 

Når I er ude at gå, så tal om: 

• Hvor fodgængerne går. 

• Hvor cyklerne cykler. 

• Hvor bilerne kører. 

Pludselig giver flere ord mening: Fortov, kantsten, cykelsti, vej, lyssignal, 

rabat osv. Tag snakken tit og lad dit barn selv fortælle, hvordan tingene 

hænger sammen, så du ved, at barnet forstår. 

Lær dit barn nye trafik-ord 

Gå sammen på jagt efter nye ord i trafikken, når I er ude at gå eller køre. 

Og tal om, hvordan I selv kommer rundt: I bil, på cykel, til fods, med bus 

eller tog? 


