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Hvorfor en trafik politik:  
Humlebo har vedtaget følgende trafik politik, der er udgangspunkt for institutionens arbejde med 

trafiksikkerhed. Humlebo anerkender sin rolle i forhold til mindre børns trafiktræning og 

trafiksikkerhed.  

 

Humlebo vil arbejde for, at alle børn i institutionen får gode forudsætninger og muligheder for at 

færdes sikkert i trafikken. Det gælder i institutionens dagligdag, i forbindelse med ture og særlige 

begivenheder i løbet af institutionens åbningstid.  

 

Humlebo anerkender, at voksne trafikanter er rollemodeller for børn og unge. Derfor vil 

institutionen arbejde for at ansatte lever op til denne rolle og at forældrene i tilstrækkelig grad er 

informeret om deres rolle i relation til trafiksikkerhed.  

 

Humlebos arbejde med sikkerhed består i en række forskellige initiativer i samarbejde med og i 

forhold til børnene, de ansatte, forældre, lokalområdet og de lokale myndigheder – samt rådet for 

større færdselssikkerhed, hvor personalet kan finde materiale på nettet.    

 

Begrundelse for udarbejdelse af denne trafikpolitik: 
Børnene skal lære at færdes trygt og sikkert i trafikken. 

 

Der er generelt meget og tung trafik ved institutionen om morgen. Der køre mange biler til skolerne 

og der køre ofte store lastbiler på vejen, samt mange børn, der cykler til skole den her vej.  

 

Der er mulighed for parkering på parkeringspladsen for enden af huset. Parkering foran 

institutionen skaber trafikpropper og dårligt udsyn til cyklisterne. Børnene for dårlige 

vinkemuligheder og bliver kede af det. Det skaber negativitet hos børn, forældre og ansatte, og 

dermed opstår en masse utryghed omkring morgensituationerne.  

 

Vi anbefaler derfor stærkt at alle bruger parkeringspladsen, både ved afhentning og aflevering.  

 

Yderligere tiltag: 

 

• Personalet opfordres til positivt at motivere børnene til at færdes rigtigt i trafikken.  

• Der iværksættes trafikøvelser for børnene i nærmiljøet ved Humlebo 

• Folder om parkeringsregler udleveres til nye forældre 

• Relevante trafikspørgsmål tages op til forældremøder eller i informationsbreve til forældrene 

• Der udpeges en trafik ansvarlig i bland personalet 

• Der laves en trafik mappe med gode råd og materiale til personalet  

• Nye medarbejder informeres omkring dette.  
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Aflevering/afhentnings procedure i Humlebo 2020 
 

Hvordan modtager vi jeres børn ? 

 

• Jeres børn er først afleveret, når I har afleveret til en voksen fra 

institutionen. Det er først her, at vi har ansvaret for jeres barn.  

• Ved ankomst til institutionen skal I sørge for, at jeres barn kommer af tøjet 

og får hjemmesko på, samt at madpakker og. frugt bliver anbragt i køleskabet/ 

frugtkurv. 

• Vi åbner om morgen på bistuen, med morgenmad i tidsrummet kl. 6.30 – 8.00.  

• I vil altid kunne finde hjælp til at vinke med en voksen frem til kl. 9.00. hvor 

husets aktiviteter starter. Vinkning foregår, som regel i vinkerummet (tænk 

over hvordan I kører ude på vejen, når i vinker) ved vinduet eller på stuerne. 

Vær sikker på, at dit barn er enigt i, hvordan I afleverer, så de ved, at I er 

gået, dette er med til, at de ikke bliver kede af det bagefter. Vi lægger vægt 

på, at afleveringen bliver så tryg og rolig som overhovedet muligt, - en god 

start præger resten af dagen.! (husk at I er morgentrafikken og den skal være 

sikker for alle). 

Har I derhjemme haft problemer (uoverensstemmelser, sovet dårligt), vil vi 

gerne have besked, så vi har en bedre forståelse for barnet og dets reaktioner 

den pågældende dag.  

• Vi gør opmærksomme på, at nogle dage vil vinkerummet være optaget af 

talepædagogen eller andre møder og derfor er der ikke mulighed for at vinke i 

rummet, men ved hoveddøren, på stuen eller hegn ved legepladsen.  

•      Husk at brug parkeringspladsen, så vi er gode rollemodeller omkring  

     Trafiksikkerhed.      
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Hvordan henter i jeres barn? 
 

• Ved afhentning skal I ligeledes kontakte en voksen, således, at vi er klar 

over, at barnet er afhentet.  

• Afhentes barnet af andre end jer selv- skal vi vide det, da vi ikke udleverer 

barnet til vilkårlige personer. Der kan laves aftaler med personalet, som 

skrives på stamkortet, så skal I ikke huske at meddele det hver gang.  

• Jeres børn skal gå med hjem første gang I kommer i institutionen for at 

hente dem. Der skal ikke laves aftaler om at komme tilbage senere, da det 

ofte ender med, at jeres barn bliver ked af det, når I har forladt 

institutionen.  

• Husk igen at bruge parkeringspladsen, så vi er gode rollemodeller i forhold 

til trafiksikkerhed. 

• Husk at meddele dem der henter barnet, omkring parkering foregår på p-

pladsen for enden af institutionen.  
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Procedure for ture ud af Humlebo 2020 
 

• Der medbringes altid en mobil. 

• Børnene tælles inden man går hjemmefra og jævnligt undervejs. (ved af- på 

stigning af bus). Det den voksne som går forrest, der tæller alle børn, hele 

turen. Stuepersonalet SKAL tjekke krydslister inden vi går, så man ved hvor 

mange børn der er fra hver stue.  

• Børnene går 2 og 2, kan dog gå 3 sammen, hvis det skulle være nødvendigt, men 

max. 3. En stor holder en lille i hånden og den store går ud mod vejen. Voksne 

går yderst, hvis de har et barn i hånden.  

• De voksne fordeler sig imellem børnene, dog altid forrest og bagerst. 

• Ved gåture er der mindst 2 fast ansatte med (dog må en fastansat gå med 

maks. 6 børn alene, hvis dette anses at være forsvarligt.). Børneantallet 

vurderes efter alder og om de voksnes vurdering af om det er ansvarligt og 

trygt at gå.  

• Det er altid de fastansatte, der har ansvaret for alle børn. 

• Der bruges altid fortove, lyssignaler m.m., hvis dette forefindes. 

• Den forreste voksen sørger for at alle er med inden man går over vejen. 

Bagerste mand giver tegn til bus/biler e. lign. om at alle er ovre vejen.  

• Lederen har det overordnede ansvar.  

• Alle børn skal have veste på, med oplysninger til børnehaven på.  

• Der går to børn forreste og en voksen lige bagved. Børnene bliver fortalt at de 

skal stoppe op ved kantsten osv. der tales højt til børnene, så de ved hvad de 

skal i trafikken. Alle børn lærer om trafiklysenes betydning. Hvis trafiklysene 

bliver røde, imens vi er midt i fodgængerfeltet, går hele børnegruppen over 

trods det røde lys, såfremt det er mest hensigtsmæssigt.  

• Når bussen forlades, bruger vi den bagerste dør, det en voksen der går først 

ud og en voksen der går sidst ud. Børnene tælles imens de hopper ud af bussen 

og så snart bussen er kørt.  
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Hvordan arbejder Humlebo med trafiksikkerhed? 
 

Vi er på ture ud af huset minimum en gang om ugen. Her giver vi tid til at øve det ovenstående.  

 

Derudover holder vi 2 uger om året, hvor vi øver trafiksikkerhed med børnene.  

f.eks.:  

 

➢ Aktive værksteder, med trafikrelaterede aktiviteter 

➢ Evt. et besøg fra en færdselsbetjent 

➢ Mini-gåtur-prøve hvortil børnene modtager et diplom efterfølgende 

➢ Trafiklege på vores legeplads 

➢ Trafikrytmik på stuerne eller på legepladsen 

➢ Vendespil med trafikrelaterede billeder  

 

Disse aktiviteter bliver lavet stueopdelt, da det er forskelligt hvad en på 3 år skal lære og hvad en på 

5 år skal lære. Derfor planlægges det på stuerne, hvornår disse uger afholdes.  

 

Vi bruger materialet fra Humlebos trafik mappe, som har plads på personalestuen.  

 

Når børnene kommer i skole vil de skulle igennem flere gå-prøver og cykelprøver, så derfor er det 

vigtigt vi i en tidlig alder, forbereder vores børn på dette og er de gode rollemodeller i trafikken.  

 

 

 

 

Husk på du er morgentrafikken, den gode 
rollemodel, så støt op om dit barns 
undervisning af sikkerhed i trafikken.  
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