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1.0   Trafikksikker kommune i Vefsn  

 

 

 

1.1  Notat fra rådmann 

Skriftlig bekreftelse på at alle kriterier er oppfylt for 
trafikksikker kommune i Vefsn  
___________________________________________________ 
 

16. april 2015 var Trygg Trafikk representert ved Harald Heieraas og presenterte for 
administrativ ledelse i Vefsn kommune – konseptet trafikksikker kommune. 
Rådmannen besluttet å underskrive intensjonsavtalen for trafikksikker kommune og 
at arbeidet skal organiseres som er prosjekt.   
 
10. august 2015 ble intensjonsavtale mellom Nordland fylkeskommune v/ 
trafikksikringsutvalget (NFTU) i samarbeid med Trygg Trafikk og Vefsn kommune om 
arbeide for å oppnå status som «Trafikksikker kommune» underskrevet.  
 
Det er utarbeidet en veileder for trafikksikker kommune. Der står det: 
«Trafikksikker kommune – systematisk arbeid for et trygt lokalmiljø. 
Godt trafikksikkerhetsarbeid gir kommunen bra omdømme, færre skader og fornøyde 
innbyggere.  
 
Kommunen er en viktig aktør i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Som veieier, 
barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for 
beboernes helse og trivsel har kommunen et stort ansvar for å forbygge ulykker. 
Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeid systematisk med 
trafikksikkerhet på tvers av etater.  
 
For å lykkes må alle kommunens etater involveres i arbeidet og den enkelte 
etatsleder ta sitt delansvar. Arbeidet må forankres i den politiske og administrative 
ledelsen». 
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Organisering av arbeidet med trafikksikker kommune i Vefsn: 
 
Styringsgruppe 
Leder:  Rådmannen i Vefsn kommune – Magne Pettersen Gleinar 
Medlemmer: Kommunalsjef oppvekst – Trine Fåkvam 
  Kommunalsjef pleie- og omsorg – John Arvid Heggen 
  Kommunalsjef plan- og utvikling – Trond Kaggerud 
  Personalsjef – Kari Bjørnli 
  Økonomisjef – Asle Gammeli 
 
Styringsgruppa har ansvar for godkjenning av planer og aktivitetsplaner for 
implementeringen av Vefsn kommune som trafikksikker kommune. Styringsgruppa 
har ansvaret for å prioritere hvilke arbeidsoppgaver prosjektgruppa skal arbeide med 
samt være pådriver for et godt samarbeid og involvering. 
 
 
Prosjektgruppe 
Prosjektleder: Folkehelsekoordinator – Lill Inger Reinfjell 
Medlemmer:  Ingeniør Teknisk drift – Lene Øksendal 
   Personalrådgiver – Leif Morten Aas 
   Inspektør Mosjøen skole – Johanne Skjølberg 

Enhetsleder Plan og utvikling – John Peter Garnes  
SLT-koordinator – Harald Fåkvam 

 
Prosjektgruppa skal arbeide med følgende områder: 

 Trafikksikkerhetsplan for Vefsn kommune 
 Implementering av kriterier for trafikksikker kommune som beskrevet i veileder 

for en trafikksikker kommune – Nordland fylkeskommune og Trygg trafikk. 

 Kvalitetssikring – utarbeidelse av rutiner for å sikre at medarbeidere i Vefsn 
kommune opptrer i henhold til krav knyttet til trafikksikkerhet. 

 Kvalitetssikring – utarbeidelse av system og rutiner som ivaretar oppfølgingen av 
Vefsn kommune som trafikksikker kommune.  

 Forberede saker og informasjon til styringsgruppa 
 Utarbeide årlige rapporter for arbeidet. 
 Prosjektgruppa skal ivareta rollen som trafikksikkerhetsutvalg 
 
 
21. og 22. januar 2016 gjennomførte Vefsn kommune i samarbeid med Trygg Trafikk 
workshop for trafikksikker kommune.  
 
18. mai 2016 ble Vefsn kommune sin trafikksikkerhetsplan vedtatt av 
kommunestyret. I denne planen er kriterier og arbeidet med trafikksikker kommune 
integrert og har lagt en betydelig føring på utarbeidelse av planen. Gjennom den 
videre oppfølgingen av planen skal det årlig rapporteres om arbeidet med 
trafikksikkerhet til administrativ og politisk ledelse.    
 
I arbeidet med trafikksikker kommune har det framkommet at mange driftsenheter 
og avdelinger har mye på plass, men det har vært ulik grad av skriftliggjøring. 
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Kommunen har nå dokumentert rutinene skriftlig og innarbeidet disse inn i vårt 
kvalitetssystem Compilo. Det er i arbeidet lagt vekt på å ha felles rutiner der dette er 
hensiktsmessig.  
 
Organisasjonen Vefsn kommune har siden i høst arbeidet godt og intensivt med 
konseptet trafikksikker kommune. Dette har bidratt til en betydelig bevisstgjøring og 
økt forståelse av viktighetene av trafikksikkerhetsarbeid i vår kommune. Arbeidet er 
blant annet inkludert inn i kriteriene for helsefremmende skole og helsefremmende 
barnehage. Med dette vurderer undertegnede at alle kriterier for trafikksikker 
kommune er innarbeidet i Vefsn kommune.  

 
19. mai 2016 
 
 
Magne Pettersen Gleinar 
Rådmann i Vefsn kommune 
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1.2 Notat fra kommunesjef oppvekst  

Skriftlig bekreftelse på at alle kriterier er oppfylt for 

trafikksikker skole og –barnehage i Vefsn kommune 

_____________________________________________________________________ 

 

I arbeidet med strategiplan for oppvekst sektoren, som inkluderer skole, SFO og 

barnehage, er det nedfelt at alle skoler og barnehager skal arbeide med å bli 

helsefremmende etter anbefalte kriterier fra Nordland fylkeskommune – 

folkehelseavdelingen. Trafikksikker skole og barnehage er en del av dette arbeidet.  

Gjennom arbeidet med helsefremmende skole og helsefremmende barnehage skal 

alle skoler og barnehager ha oppfylt 10 hovedpunkt for å oppfylle krav til 

helsefremmende skole/ barnehage. I dette arbeidet er trafikksikker skole/ barnehage 

inkludert i punkt 10 – som omhandler skolens/ barnehagens systematisk 

sikkerhetsfremmende og ulykkesforebyggende arbeid.  

Det er utarbeidet en sjekkliste for helsefremmende skole og barnehage. I dette 

dokumentet er sjekklisten punkt 10 – som omhandler trafikksikkerhet for hver enkelt 

skole og barnehage lagt ved som eget dokument.  

Arbeidet med å oppfylle kriteriene for trafikksikker skole og barnehage har bidratt at 

oppvekst har gått gjennom alle sine skrevne og uskrevne rutiner knyttet til 

trafikksikkerhet, rutiner er blitt samkjørt og det er sørget for en betydelig større 

systematikk i trafikksikkerhetsarbeidet.  

 

Mosjøen 18. mai 2016 

 

Trine Fåkvam 

Kommunalsjef oppvekst i Vefsn kommune  
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1.3 Notat fra enhetsleder teknisk drift 

Skriftlig bekreftelse på at alle kriterier er oppfylt for 

trafikksikker kommune – teknisk drift  

___________________________________________________ 

 

Teknisk drift har i forbindelse med arbeidet – trafikksikker kommune – gjennomgått 

alle sine rutiner som omhandler trafikksikkerhet i vår driftsenhet. Arbeidet har 

medført at rutiner er omarbeidet og har fått et betydelig større fokus. Rutinene er 

dokumentert i Vefsn kommune sitt kvalitetssystem – Compilo.  

Innspill om trafikksikkerhetstiltak fra andre etater og organisasjoner og publikum 

ivaretas gjennom årlig rullering av trafikksikkerhetsplanen. I tillegg har Vefsn 

kommune innført en varslingstjenesten – VOF – som ligger på kommunens 

hjemmeside. Her kan alle melde fra om avvik, hendelser som blant annet er knyttet 

til trafikksikkerhet i vår kommune.  

Når det kommer til rutiner for å søke om midler til fysiske trafikksikkerhetstiltak ligger 

ansvaret for saksbehandlingen til ingeniør teknisk drift som også er medlem av det 

kommunale trafikksikkerhetsutvalget. Dette skal sikre god oversikt og gode 

kommunikasjonslinjer for å ivareta innspill som skal tas med i det videre 

trafikksikkerhetsarbeidet. 

Prioriteringsliste over trafikksikkerhetstiltak på kommunal-, fylkes- og riksveg ivaretas 

av årlig rullering av handlingsplan vedlegg 1 i trafikksikkerhetsplanen. 

Med dette kan det dokumenteres at alle kriterier for trafikksikker kommune som 

omhandler teknisk drift er oppfylt.  

 

Mosjøen 18. mai 2016 

 

Harald Hoel Hammer 

Enhetsleder teknisk drift Vefsn kommune   
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1.4  Notat fra kommuneoverlege          
 
Kommuneoverlegens koordinering av trafikksikkert 
arbeid i legetjenesten 
___________________________________________________________ 
 
For å bli godkjent som trafikksikker kommune må det foreligge skriftlig 
dokumentasjon på hvordan kommunelege integrerer § 34 i sitt koordineringsarbeid 
med kommunens fastleger 

 
 
I notat til arbeidsgruppe trafikksikker kommune i Vefsn datert 9. mai 2016 står det 
som følger: 

 
Kommuneoverlegen i Vefsn er orientert om kommunens trafikksikkerhetsarbeid. I 
legetjenesten vil vi være bevisst på å trekke trafikksikkerhet inn ved de anledninger 
der et mulig. Vi vil også være bevisst på å videresende relevant informasjon som 
kommer til kommuneoverlegen/andre pr e-post. Fastlegegruppa vil bli orientert om 
trafikksikkerhetsarbeidet som foregår i kommunen på et allmennlegemøte den 
18.05.2016, og vi vil ta opp relevante tema som angår leger i denne sammenheng 
(doser for medikamenter/bilkjøring, utstedelse av førerkortattest til eldre m.m). Vi vil 
også følge opp relevante tema i vårt arbeid videre. 

 

 

Mosjøen 12.05.16 
 

Hege Harboe-Sjåvik 
kommuneoverlege 
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1.5 Retningslinjer for medarbeiders ferdsel i trafikken 

___________________________________________________ 

September 2015 underskrev Vefsn kommune en samarbeidsavtale med Nordland 

fylkeskommune og Trygg trafikk om «Trafikksikker kommune». 

Vefsn kommune har som mål å bli godkjent som trafikksikker kommune i løpet av 1. 

halvår 2016.  

I forbindelse med konseptet Trafikksikker kommune skal kommune ha utarbeidet 

retningslinjer for medarbeiders ferdsel i trafikken.  

Alle medarbeidere i Vefsn kommune skal ivareta trafikksikkerheten når de 

ferdes i trafikken i arbeidstiden. 

 

Retningslinjen omfatter: 

1. All ferdsel i trafikken – til fots, på sykkel eller motorisert kjøretøy. 

2. Beskrivelse av trafikksikker atferd. 

3. Kvalitetssikring og oppfølging av retningslinjene og forhold knyttet til 

trafikksikkerhet.  

Retningslinjen kommer i tillegg til de forpliktelsene hver enkelt har som borger og 

medarbeider for å ivareta gjeldende lover og forskrifter.  

Begrunnelse for retningslinjer: 

Alle medarbeidere i Vefsn kommune skal ha kunnskap om og forstå betydningen av 

trafikksikker, økonomisk og miljøtilpasset transport. 

Alle medarbeidere i Vefsn kommune skal framstå som positive forbilder for andre i 

trafikken. 

Retningslinjene er basert på omsorg, ansvar og tillit.  

Ansvar: 

Alle medarbeidere i Vefsn kommune som ferdes i trafikken skal ivareta 

retningslinjene for trafikksikker atferd. 

Om medarbeider ikke følger opp trafikksikker atferd skal dette følges opp av 

nærmeste leder med personalansvar og dokumenteres i medarbeiders 

personalmappe.   

 

Beskrivelse av trafikksikker atferd: 

1. Du skal alltid bruke refleks i skumring og mørke. 

2. Du skal ikke krysse gaten ved rødt lys. 
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3. Du skal alltid bruke sykkelhjelm når du sykler. 

4. Du skal alltid kjøre med «riktig» hastighet og aldri overstige gjeldende 

fartsgrensen. 

5. Du skal alltid bruke sikkerhetsbelte – og annet påbudt og montert 

sikkerhetsutstyr i bilen. 

6. Du skal aldri ringe «samtale ut» når du kjører. Du kan bare ta imot 

inngående samtaler om det er montert handsfreeutstyr i kjøretøyet. Du skal 

aldri sende tekstmelding når du kjører. 

7. Du skal bare betjene navigasjonsutstyr når kjøretøyet står stille. 

8. Du skal alltid pakke og sikre last på en forsvarlig måte.  

9. Du skal alltid «rygge» inn når du parkerer – så fremst det ikke er hindringer 

som umuliggjør dette. 

10. Du skal aldri ha passasjerer som er usikret i kjøretøyet. 

11. Om du som passasjer opplever at sjåfør bryter trafikkregler -skal du be fører 

om å overholde trafikkregler – for eksempel om du opplever at taxisjåfør 

kjører over fartsgrensen. 

12. Ved trafikkulykke skal fører sikre skadested, utføre livreddende førstehjelp, 

kontakte nødetatene og nærmeste leder.   

 

Kvalitetssikring: 

Retningslinjene skal være tema på medarbeidersamtale/ personalmøter. 

Alle nye medarbeidere skal gjøres kjent med retningslinjen om trafikksikker 

atferd. 

Hver enkelt driftsenhet/ avdeling skal ha utarbeidet rutiner for vedlikehold av 

sine kjøretøy.  

Skatteetatens regler for bruk av firmabil og yrkesbil skal overholdes. Vefsn 

kommune har etablert ordning med elektronisk kjørebok og denne skal følges 

opp av hver enkelt medarbeider som bruker kommunale kjøretøy i sitt arbeid 

(som er underlagt ordningen med elektronisk kjørebok). 

Driftsenhetsleder har ansvaret for å vurdere behov for opplæring av 

medarbeidere for å ivareta en trafikksikker atferd. Dette legges inn i 

virksomhetens opplæringsplan. For eksempel førstehjelpskurs, 

skadestedsopplæring, trafikksikkerhetsopplæring. 

Vegtrafikklovens bestemmelser skal overholdes (link til Lov om vegtrafikk) 
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1.6          Kommunes sjekkliste for arealplaner –  
planavdelingen 

___________________________________________________________ 
 
sist revidert 26.02.2016 
 
Lista brukes for å sjekke ut om planforslaget kan komme i konflikt med nasjonale eller regionale mål og føringer.  
Sett kryss i Ja/Nei-feltene. Rødt felt markerer mulig konflikt.  Fyll ut de feltene som er relevante for planforslaget. 
 

Plannavn Planid Dato Sign 

    

 
Vurdering av krav til konsekvensutredning etter  
Forskrift om konsekvensutredninger  

Ja Nei Merknad 

Kommer planen inn under:    

§ 2 – planer og tiltak som alltid skal utredes  
Reguleringsplaner for tiltak i forskriftens vedlegg I 
 
Områdereguleringer som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og 
vedlegg II 
Detalj/områdereguleringer på mer enn 15 daa som legger til rette for 
nye områder til utbyggingsformål 

☐ ☐       

§ 3 – planer og tiltak som skal vurderes etter § 4  
Områdereguleringer som innebærer andre vesentlige endringer av 
kommuneplan enn angitt i § 2 bosktav d 
Detaljreguleringer på mer enn 15 daa som innebærer endring av 
kommuneplan eller områderegulering. 
Reguleringsplaner for tiltak i forskriftens vedlegg II 

☐ ☐       

 

§ 4. Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn  
Planer og tiltak som utløser ”ja” etter § 3 skal behandles etter forskriften 
dersom de utløser kriterier satt i forskriftens vedlegg III 

Ja Nei       

a) områder som er vernet, midlertidig vernet eller foreslått vernet etter 
naturmangfoldloven kap. V eller etter markaloven § 11 

☐ ☐       

b) kulturminner eller kulturmiljø som er fredet, midlertidig fredet eller 
foreslått fredet etter kulturminneloven eller vernet etter plan- og 
bygningsloven, eller hvor det finnes eller er stor sannsynlighet for å finne 
automatisk fredete kulturminner som inngår i et kulturmiljø med stor 
tidsdybde 

☐ ☐       

c) laksebestander i områder som er omfattet av ordningen med nasjonale 
laksevassdrag og nasjonale laksefjorder 

☐ ☐       

d) en forekomst av en utvalgt eller truet naturtype, verdifull naturtype av 
verdi A eller B, truet eller prioritert art, eller mot økologisk funksjonsområde 
for en prioritert art 

☐ ☐       

e) naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv ☐ ☐       
f) særlig verdifulle landskap, store sammenhengende naturområder med 
urørt preg eller vernede vassdrag 

☐ ☐       

g) utøvelsen av samiske utmarksnæringer, eller er lokalisert i reindriftens 
særverdiområder eller minimumsbeiter og vil kunne komme i konflikt med 
reindriftsinteresser 

☐ ☐       

h) større omdisponering av landbruks-, natur- og friluftslivsområder eller 
områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for 
landbruksvirksomhet 

☐ ☐       

i) vesentlig økt belastning av luftforurensning, støy eller lukt, eller vesentlig 
forurensning til vann, grunn eller sedimenter eller vesentlig stråling, 

☐ ☐       

j) vesentlig økning av utslipp av klimagasser ☐ ☐       
k) risiko for alvorlige ulykker, ras, skred eller flom ☐ ☐       
l) konsekvenser for befolkningens helse eller helsens fordeling i 
befolkningen 

☐ ☐       

m) vesentlig påvirkning av miljømessig sårbarhet, naturens tålegrense eller 
områder der fastsatte grenseverdier er overskredet 

☐ ☐       

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1726
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n) omfattende bruk av eller båndlegging av naturressurser eller medføre 
store mengder avfall 

☐ ☐       

o) vesentlige miljøvirkninger i en annen stat ☐ ☐       
p) vesentlige konsekvenser for befolkningens tilgjengelighet til uteområder, 
bygninger og tjenester, eller 

☐ ☐       

q) statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale 
planbestemmelser gitt i medhold av lov 27. juni 2008 nr. 71 eller gjeldende 
rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold 
plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 

☐ ☐       

SAMLET VURDERING AV UTREDNINGSPLIKT: 

      

 

Barn og unges interesser Ja Nei Merknad 

Innebærer planen omdisponering av uregulerte områder som er 
egnet for eller brukes til lek/friluftsliv? 

☐ ☐       

Innebærer planen omdisponering av områder regulert til 
friområder/fellesområder i eksisterende plan? 

☐ ☐       

Vil evt. omdisponert friområde/fellesområde bli erstattet? ☐ ☐       
Ivaretas krav til fysisk utforming av arealer, jf. RPR for barn og 
planlegging (T-2/2008)? 

☐ ☐       

Er planen forelagt kommunens ansvarlige for barn/unges interesser 
for uttalelse? 

☐ ☐       

 

Universell utforming Ja Nei Merknad 

Er det tatt hensyn til prinsipper for universell utforming/ 
tilgjengelighet for alle i planforslaget? 

☐ ☐       

 

Folkehelse – miljørettet helsevern Ja Nei Merknad 

Påvirker planen viktige miljømessige områder som omfattes av 
Forskrift om miljørettet helsevern eller Forskrift om miljørettet helse-
vern for barnehager og skoler? (forurensing, støy, ulykkesrisiko mv) 

☐ ☐       

Hvis ja, er saken forelagt kommunelegen for uttalelse? ☐ ☐       
Bidrar planen til å fremme en aktiv livsstil i befolkningen?  
(sykle/gå til skole/arbeid/butikker, fritidsaktiviteter, friluftsliv mv) 

☐ ☐       

Ivaretar planen behovet for gode sosiale møteplasser i det nære 
bomiljøet for ulike aldersgrupper og mennesker med ulike 
funksjonsnivå? (grønne lunger, lekeplass, aktivitetsområde, torg mv) 

☐ ☐       

Medvirkning Ja Nei Merknad 

Er det i planen gjort rede for hvordan medvirkning skal 
gjennomføres og ivaretas? 

☐ ☐       

 

Forurensing og støy  Ja Nei Merknad 

Er planområdet utsatt for støy fra vegtrafikk, skytebaner, industri 
eller lignende? 

☐ ☐       

Innebærer planforslaget etablering av ny støyende virksomhet? ☐ ☐       
Innebærer planforslaget etablering av støyømfintlig bebyggelse 
(boliger, skoler mv) i støyutsatte områder (gul eller rød sone)?  

☐ ☐       

Foreligger støykart/støyvurderinger for tiltaket? ☐ ☐       
Berører planforslaget områder med forurenset grunn? ☐ ☐       
Berører planforslaget forurenset sjøbunn/sediment? ☐ ☐       

Medfører planforslaget lokal luftforurensing? ☐ ☐       

Berører planforslaget eksisterende drikkevannsforsyning og 
nedslagsfelt for denne, herunder forhold knyttet til avløpsløsninger 
eller andre utslipp i nedslagsfelt? 

☐ ☐       

Berører planforslaget etablering av ny drikkevannsforsyning og 
nedslagsfelt for denne, og/eller etablering av avløpsløsninger eller 
andre utslipp i det foreslåtte nedslagsfeltet? 

☐ ☐       

 

Risiko, sårbarhet og klimaendringer Ja Nei Merknad 
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Er det gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse i forb. med planen? ☐ ☐       
Er det gjennomført kartlegging av ev. fareområder i planområdet? ☐ ☐       
Medfører planforslaget utbyggingstiltak i registrerte eller antatte 
fareområder (flom, skred, radon, eksplosjon, brann, farlig gods etc.) 

☐ ☐       

Er hensyn til økt havnivå og stormflo ivaretatt i planen? ☐ ☐        

Er hensyn til miljø og sikkerhet knyttet til vassdrag og energianlegg 
ivaretatt? 

☐ ☐        

Er det tatt hensyn til økt nedbør i planen? ☐ ☐       

Er alternative energikilder vurdert? ☐ ☐       

Er planen i tråd med Statlig planretningslinje for klima- og 
energiplanlegging i kommunene, og kommunens klima- og 
energiplan? 

☐ ☐       

Er det vurdert løsninger som legger til rette for redusert energibruk 
og klimagassutslipp? 

☐ ☐       

Er det lagt til rette for å redusere transportbehovet til daglige 
gjøremål og velge miljøvennlige transportformer (gå, sykle, 
kollektiv)? 

☐ ☐       

 

Landbruk – kulturlandskap Ja Nei Merknad 

Medfører planen beslaglegging/omdisponering av landbruksarealer? 
Hvis ja, oppgi arealbeslag fordelt på:  
a) fulldyrka mark, b) overflatedyrka/gjødsla beite, c) produktiv skog 
fordelt på høg, middels og lav bonitet, d) dyrkbart areal 

☐ ☐       

Medfører planen at andre landbruksarealer ikke lenger blir tjenlige til 
landbruksformål eller får redusert sine bruksmuligheter?  
Hvis ja, oppgi arealer fordelt på samme måte som i punket over. 

☐ ☐       

Medfører planen utbygging i eller ved seterområder eller i områder 
registrert som nasjonalt verdifulle kulturlandskap? 

☐ ☐       

Berører planen viktige områder for reindriftsnæringen? ☐ ☐       

 

Naturvern – friluftsliv Ja Nei Merknad 

Berører planen eksisterende eller foreslåtte verneområder eller 
deres nærområde?  

☐ ☐       

Berører planen områder registrert som viktig eller svært viktig for 
biologisk mangfold?  

☐ ☐       

Berører planen viktige leveområder for vilt og innlandsfisk? ☐ ☐       

Medfører planen reduksjon av inngrepsfrie områder? ☐ ☐       
Medfører planen tiltak i markaområder, større sammenhengende 
naturområder eller i snaufjellet? 

☐ ☐       

Berører planen statlig sikra friluftsområder eller andre friluftsområder 
av nasjonal eller stor regional verdi? 

☐ ☐       

Berører planen eksisterende friområder eller grønnstruktur av 
betydning for friluftsliv i nærmiljø/ nær skoler/barnehager? 

☐ ☐       

Medfører planen reduserte muligheter for utøvelse av friluftsliv eller 
redusert tilgjengelighet/framkommelighet til friluftsområder? 

☐ ☐       

Berører planen prioriterte arter eller dens økologiske 
funksjonsområde? 

☐ ☐       

Berører planen utvalgte naturtyper? ☐ ☐       

Er planen vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8-12? ☐ ☐       

 

Strandsone – vassdrag  Ja Nei Merknad 

Medfører planen inngrep/tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen? ☐ ☐       
Medfører planen inngrep/tiltak i vassdrag eller i 100-metersbeltet 
langs vassdrag? 

☐ ☐       

Er planen i strid med de statlige planretningslinjene for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen?  

☐ ☐       

Berører planen verna vassdrag? (vannstreng og nedbørfelt) ☐ ☐       



14 

 

Vil planen påvirke vannkvaliteten i området?  ☐ ☐       
Har kommunen vedtatt byggeforbudssone langs 
strandsone/vassdrag? Hvis ja, oppgi bredde. 

☐ ☐       

 

Samferdsel Ja Nei Merknad 

Er det tatt hensyn til nasjonal transportplan (NTP)? ☐ ☐       
Er det gjennomført nødvendige trafikktekniske og trafikksikker-
hetsmessige vurderinger av konsekvensene av planen? 

☐ ☐       

Er evt. konsekvenser for trafikk- og miljøsituasjonen på stamveger, 
riks- og fylkesveger drøftet og avklart med vegvesenet? 

☐ ☐       

Er vegdirektoratets retningslinjer for veg og gateutforming 
(vegnormalen) lagt til grunn for utforming av vegtekniske løsninger? 
(kryss, atkomster, gang- og sykkelveg, fortau etc.) 

☐ ☐       

Er hensyn til trafikksikkerhet tilstrekkelig ivaretatt?  ☐ ☐       
Medfører planforslaget økt transport, jf. RPR for samordnet areal- 
og transportplanlegging og RPB for kjøpesentre? 

☐ ☐       

Berører planforslaget farleder i sjøen? ☐ ☐       

 

Kulturvern Ja Nei Merknad 

Berører planen automatisk freda kulturminner, nyere tids 
kulturminner, registrerte kulturmiljøer eller samiske kulturminner?   

☐ ☐       

 
 
 

Regionale planer 
Er planforslaget i samsvar med prinsipper/retningslinjer for 
arealplanlegging i følgende planer: 

 
 
Ja 

 
 
Nei 

 
 
Kommentar 

- Fylkesplan for Nordland 2013 - 2025 ☐ ☐       
- Regional plan – Klimautfordringene i Nordland 2011-2020 ☐ ☐       
- Fylkesdelplan for Vevelstad og deler av Vefsn, Grane og Brønnøy   
kommuner 

☐ ☐       

- Regional plan om vindkraft i Nordland 2009-2021 ☐ ☐       
 - Forvaltningsplan for vannregion Nordland for planperioden 2010 - 
2015 

☐ ☐       

- Regional plan om små vannkraftverk i Nordland 2012-2025 ☐ ☐       
 
Lokale planer 
http://www.vefsn.kommune.no/aktuelle-planer.5024036-
243639.html  
Er planforslaget i samsvar med prinsipper/retningslinjer for 
arealplanlegging i følgende planer: 

 
 
Ja 

 
 
Nei 

 
 
Kommentar 

Kommuneplanens langsiktige samfunnsdel 2009 – 2019, med 
arealpolitiske retningslinjer vedtatt 25.3.2009 

☐ ☐       

Strategisk næringsplan 2013 – 2016, vedtatt 19.12.12 ☐ ☐       
Klima- og energiplan, vedtatt 4.2.2009 ☐ ☐       
Handlingsplan for trafikksikkerhet 2011 – 2015, vedtatt 9.11.2011 ☐ ☐       
Plan for sammenhengende sykkelvegnett i Mosjøen, vedtatt 
2.7.2009 

☐ ☐       

Kommunedelplan for folkehelse ”Fresk og attraktiv kommune” 
folkehelseplan, vedtatt 18.06.2014 

☐ ☐       

 
Lokale arealplaner 
http://www.vefsn.kommune.no/aktuelle-planer.5024036-
243639.html  
Er planforslaget i samsvar med vedtatt arealformål i følgende 
planer: 

 
 
Ja 

 
 
Nei 

 
 
Kommentar 

Kommuneplanens arealdel 2004 – 2014,  ☐ ☐       

http://www.vefsn.kommune.no/aktuelle-planer.5024036-243639.html
http://www.vefsn.kommune.no/aktuelle-planer.5024036-243639.html
http://www.vefsn.kommune.no/aktuelle-planer.5024036-243639.html
http://www.vefsn.kommune.no/aktuelle-planer.5024036-243639.html
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Kommunedelplan for Drevja, Mosjøen sentrum nord, Mosjøen sør, 
Mosjøen sentrum, Fustvatnet, Skaland.  

☐ ☐       

Områderegulering etter pbl 2008 eller reguleringsplan etter pbl 1985 
med krav om bebyggelsesplan 

☐ ☐       

 
 
 

Vurdering etter Naturmangfoldslovens §§ 8-12 
§ 8 KUNNSKAPSGRUNNLAGET 
”Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt 
det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 
samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal 
stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet. 
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på 
generasjoners erfaringer gjennom bruk og samspill med naturen, 
herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og 
vern av naturmangfoldet.” 

JA NEI  

Sjekket ut: ☐ ☐  

Arter (www.artsdatabanken.no)  ☐ ☐  

Verna vassdrag (www.nve.no, vann og vassdrag) ☐ ☐  

Verneområder (www.naturbase.no) ☐ ☐  

Viktige kulturlandskapsområder (www.naturbase.no) ☐ ☐  

Naturtyper (www.naturbase.no) ☐ ☐  

Miljøregistreringer i skog – MIS (www.skogoglandskap.no) ☐ ☐  

Kulturminner (www.askeladden.ra.no) ☐ ☐  

Andre utredninger/rapporter ☐ ☐  

 ☐ ☐  

Er kunnskapen vurdert som god nok? Hvis NEI, bruk § 9 ”FØRE 
VAR” 

☐ ☐  

 ☐ ☐  

§ 9 ”FØRE VAR” 
”Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig 
kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det 
tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som 
begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak”.. 

JA NEI  

Fare for irreversibel skade på naturmangfoldet ☐ ☐  

Fare for alvorlig skade på naturmangfoldet ☐ ☐  

 ☐ ☐  

Viser ”Føre var” behov for handleplikt? ☐ ☐  

 ☐ ☐  

§ 10 SAMLET BELASTNING 
”En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede 
belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for”. 

JA NEI  

Vil planforslaget i sum føre til for stor belastning på økosystemet ☐ ☐  

 ☐ ☐  

§ 11 KOSTNADER VED MILJØFORRINGELSE 
”Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense 
skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er 
urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter”. 

JA NEI  

Tiltakshaver dekker merkostnader for å unngå miljøforringelse ☐ ☐  

 ☐ ☐  

http://www.artsdatabanken.no/
http://www.nve.no/
http://www.naturbase.no/
http://www.naturbase.no/
http://www.naturbase.no/
http://www.askeladden.ra.no/
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§ 12 MIJLØFORSVARLIGE TEKNIKKER OG DRIFTSMETODER 
”For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas 
utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering 
som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig 
bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater”. 

JA NEI  

Er byggemetoden, byggteknikken, driftsmetoden miljøforsvarlig? ☐ ☐  

Finnes det alternative driftsmetoder eller teknikker for 
gjennomføring av tiltaket/planen? 

☐ ☐  

 ☐ ☐  

Bør det stilles vilkår om alternative driftsmetoder eller teknikker? ☐ ☐  
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Sjekkliste 
for å vurdere risiko- og sårbarhet (ROS) for       
 

Sjekklisten kan brukes til ei enkel (grov) kartlegging av risiko- og sårbarhet (ROS) i forbindelse med 
arealplanlegging, jf. plan- og bygningsloven § 3-1, h og § 4-3.  
Sett kryss i ”ja” eller ”nei”-kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort 
for vurderinger og vurderingsgrunnlag (eventuelle nærmere undersøkelser, foreliggende 
overordnede farekart, skjønnsvurderinger etc.). Kommentarene kan benyttes som grunnlag for ROS-
omtalen i selve planbeskrivelsen, mens selve sjekklisten og annen mer omfattende dokumentasjon 
kan følge plansaken som vedlegg. Listen er veiledende og ikke nødvendigvis uttømmende. 
Forslagsstiller har et selvstendig ansvar for at ROS-vurderingene omfatter alle planrelevante farer av 
betydning for samfunnssikkerhet og beredskap. Sjekklisten er utarbeidet av Fylkesmannen i 
Nordland, og oppdatert 5. mai 2014. 
 

 
Problemstillinger 

Vurdering 
Ja Nei Kommentar 

Naturgitte farer    

Skred Er planområdet utsett for snø-, is-, jord-, 
steinskred eller fjellskred (se Skrednett)? 

   

Er det fare for utgliding av området (ustabile 
grunnforhold, dårlig byggegrunn), eks. 
kvikkleire (se NGU, kart og data)? 

   

Har det tidligere gått skred i eller nær området, 
eks er det identifisert skredvifter i området?  

   

Planlegges det tiltak nærmere bratt 
/masseførende bekk enn 20 meter? 

    

Flom Er planområdet utsett for flom eller flomskred, 
også når en tar hensyn til økt nedbør som følge 
klimaendringer (se NVE Atlas)? 

   

Problemer med overflatevann, avløpssystem, 
lukkede bekker, oversvømmelse i kjellere osv? 

   

Stormflo Er området utsatt for stormflo, også når en tar 
hensyn til havnivåstigning som følge av 
klimaendringer? 

   

Er området utsatt for bølgepåvirkning eller 
oppstuving av flomvann (elveutløp) i 
kombinasjon med stormflo? 

   

Vind  
og nedbør 

Er området spesielt utsatt for sterk vind eller 
store nedbørsmengder eks. snø? 

   

Skog – og 
lyngbrann 

Er området utsatt for tørke eller spesiell 
brannrisiko som følge av toglinje, veier, 
lynnedslag mm? 

   

Radon  Har kommunen rutiner for oppfølging av 
kravene om radonsperre i Tek10? 

   

  

http://www.skrednett.no/
http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-data/Losmasser/
http://www.nve.no/Global/Flom%20og%20skred/Arealplanlegging/Fakta%202-13%20Skredvifter.pdf
http://atlas.nve.no/ge/Viewer.aspx?Site=NVEAtlas
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Kritisk infrastruktur /samfunnsfunksjoner Ja Nei  
 

Samferdsel 
/transport 

Vil uønskede hendelser på nærliggende 
transportnett, utgjøre en risiko for 
planområdet? 

   

- Vei, bru, tunnel?    

- Sjø, vann, elv, havneanlegg?    

- Jernbane?    

- Flyplass?    

Kan området bli isolert som følge av blokkert 
transportnett, eks som følge av 
naturhendelser? 

   

Er det transport av farlig gods i området?    

Er det kjente ulykkespunkter på transportnettet 
i området? 

   

Er det spesielle farer forbundet med bruk av 
transportnettet for gående, syklende og 
kjørende innen området? 

   

- Til skole og barnehage?    

- Til nærmiljøanlegg, idrettsanlegg mv.?    

- Til butikker og service?    

- Til busstopp?    
 

Vann-
forsyning 

Ligger tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for 
drikkevann eller drikkevannskilde? 

   

Vil planlagt tiltak /virksomhet kunne medføre 
behov for å styrke /sikre vannforsyningen i 
området? 

   

Er planlagte tiltak / virksomhet spesielt sårbar 
for svikt i vannforsyningen? 

   

 

Avløp 
Vil planlagt tiltak /virksomhet kunne medføre 
behov for å styrke avløpsnettet i området, eks 
overflatevann og tette flater? 

   

Er utslipp, avfallshåndtering, spillvann, 
renovasjon osv. ei problemstilling? 

   

 

Kraftforsyni
ng 

Er planlagte tiltak /virksomhet spesielt sårbar 
for svikt i kraftforsyningen? 

   

Vil tiltaket endre (styrke/svekke) 
forsyningssikkerheten i området? 

   

Er området påvirket av magnetfelt fra 
høyspentlinjer? 

   

 

Ekom 
Er planlagte tiltak /virksomhet spesielt sårbar 
for svikt i ekom (telefon og internett)? 

   

Vil tiltaket endre (styrke/svekke) 
forsyningssikkerheten i området? 
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Virksomheter som representerer spesiell fare Ja Nei  

 Medfører planen etablering av virksomhet 
(produksjon, lagring eller transport av farlige 
stoffer) som innebærer spesiell risiko? 

   

Vil uønskede hendelser hos risikovirksomheter 
utenfor planområdet (industriforetak, lager 
eller tankanlegg) utgjøre en risiko for planen? 

   

Fare for utslipp av farlige stoffer, kjemikalier, 
gasser eller væsker? 

   

Fare for brann og eksplosjon?    

Faller virksomheten innenfor 
storulykkesforskriften? 

   

Ligger planområdet innenfor en 
dambruddssone? 

   

Berøres planområdet av militært eller sivilt 
skytefelt? 

   

Virksomheter med kritiske samfunnsfunksjoner    

 Medfører planen etablering av samfunnsviktig 
virksomhet (helse- og omsorgsinstitusjon, skole, 
barnehage osv.) som er spesielt sårbar for 
bortfall av kritisk infrastruktur (samferdsel, 
vann og avløp, kraftforsyning, ekom mm)? 

   

Er planlagt virksomhet sårbar for andre forhold?    

Farlige omgivelser    

 Er det regulerte vannmagasin med spesiell fare 
for usikker is i nærheten? 

   

Er det terrengformasjoner som utgjør spesiell 
fare (stup etc.)? 

   

Annet (spesifiser)?    

Er området påvirket eller forurenset som følge av 
tidligere bruk 

   

 Er området påvirket av tidligere virksomhet, eks 
forurenset grunn /sjøbunn /sediment? 

   

Industrivirksomhet som for eks. 
avfallsdeponering? 

   

Gruver: åpne sjakter, steintipper etc.?    

Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer 
etc.? 

   

Annet (spesifiser)?    

Ulovlig virksomhet    

 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?    

Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i 
nærheten? 

   

Brann- og ulykkesberedskap    

 Har området tilstrekkelig slukkevannforsyning 
(mengde og trykk)? 

   

Utrykningstid, spesielle brannobjekt i området?    

Har området tilstrekkelig adkomst for 
utrykningskjøretøy? 

   

 

Sjekklista er gjennomgått       Sign.:       
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1.7 Oversikt over helsestasjonen og skolehelsetjenesten 
sin integrering av trafikksikkerhet i sitt arbeide 
___________________________________________________________ 
 
 
Alder/klasse: Materiell til utdeling: Helseopplysning/ 

veiledning: 
 

Hjemmebesøk 
  
 

Brosjyre:  
«Barns miljø og sikkerhet 0-6 
måneder»  
Brosjyre: 
«Sikring av barn i bilen» 
Refleksbånd til vogn 
 

Synlighet i trafikken og 
riktig sikring i bilen. 

6 mnd kontroll 
 

Brosjyre  
«Barns miljø og sikkerhet 6 
måneder- 2år» 

Riktig sikring i bilen. Bruk 
av sykkelsete/ 
sykkelvogn/ sykkelhjelm. 
 

2 års kontroll 
 
 

Brosjyre  
«Barns miljø og sikkerhet 2-4 år» 

Riktig sikring i bilen, 
bakovervendt bilstol så 
lenge som mulig og helst 
til de er 4 år. Bruk av 
refleks og sykkelhjelm. 
 

4 års kontroll 
 
 

Brosjyre: 
«Barns miljø og sikkerhet 4-6 år» 

Riktig sikring i bilen, bruk 
av refleks og sykkelhjelm. 

Skolestart 
 

Brosjyre: 
«Barns miljø og sikkerhet- 
skolestart» 

Sykkel-hjelm, riktig sikring 
i bil, synlighet i trafikken. 
Trygg skolevei. 
 

Russen Gode leveregler i russetiden Alkohol, grenser, 
trafikksikkerhet. 
 

 
 
Mars 2016 
Lillian Thorvaldsen 
Ledende helsesøster 
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1.8        Rutine – integrering av trafikksikkerhet for  
frivillige lag og foreninger 

___________________________________________________________ 
 
 
Skriftlig oversikt over hvordan Vefsn kommune skal påvirke lag og foreninger til å 
integrere trafikksikkerhet i sin virksomhet. 
 
Vefsn kommune skal: 

1. Ha oversikt over frivillige lag og foreninger 
2. Utarbeide forslag til rutine for reisepolicy som frivillige lag og foreninger kan 

integrere i sin virksomhet for å ivareta trafikksikkerheten. 

 Gjennomføres april 2016. 
Dette forslaget til rutine sendes frivillige lag og foreninger og legges ut på 
Vefsn kommune sin hjemmeside – under trafikksikker kommune. 

 Gjennomføres mai 2016. 
3. Oppfordre frivillige lag og foreninger til å ha en reisepolicy for sin virksomhet. 

Be om tilbakemelding. 

 Frist for tilbakemelding oktober 2016.  
4. Evaluere tiltakene som er gjennomført. 

 Gjennomføres november 2016. 
5. Sende ut nytt brev til frivillige lag og foreninger som våren 2016 ikke har gitt 

tilbakemelding om sitt arbeide med trafikksikkerhet.  
 Gjennomføres februar 2017.  

 
Ansvar for oppfølging er: 
Daglig leder frivillighetssentralen i samarbeid med folkehelsekoordinator. 
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1.9 Forslag til reisepolicy for frivillige lag og foreninger  
___________________________________________________ 
 

 
Bakgrunn: 
Vefsn kommune har i 2016 arbeidet med å bli godkjent som trafikksikker kommune. 
I denne forbindelsen skal kommunen stimulere frivillige lag og foreninger til å 
integrere trafikksikkerhet gjennom å innarbeide regler for transport i egen 
virksomhet.  
Trafikksikker kommune – er et systematisk arbeid for et tryggere lokalmiljø. 
Hensikten er å forebygge trafikkuhell og bidra til gode holdninger som ivaretar en 
større trygghet for ferdsel i trafikken. I tillegg skal arbeidet bidra til en atferd i 
trafikken som følger lover og forskrifter og viser hensyn og aktsomhet – en 
trafikksikker atferd.  
 
Lag – forening: 
Skal bidra til at de aktiviteter klubben driver med skal oppleves som sikre for alle 
medlemmer og deres foresatte. Reisepolicyen skal bidra til at trafikksikkerheten 
ivaretas av og for medlemmene. Dette gjelder til og fra aktiviteter, trening/ 
aktiviteter ute i trafikken og når klubben er på reiser.  
 
Reisepolicyen tar for seg det personlige ansvar hvert medlem/ foresatte har og det 
ansvaret klubben til enhver tid har for å tilrettelegging av aktiviteter.  
 
Skal bidra til å påvirke folkehelsen i positiv retning. Derfor ønsker en å oppfordre alle 
til å ta i bruk aktiv transport – komme seg fram ved å gå eller sykle – til og fra 
trening, aktiviteter, kurs og arrangement  
 
Hvordan integrere reisepolicy i lag – forening: 

 Styret godkjenner lag – forening sin reisepolicy. 
 Styret presenterer reisepolicy på medlemsmøte/ til lagledere/ medlemmer/ 

foresatte. 

 Ved alle reiser som utføres i regi av lag – forening skal det stilles krav om at 
kjøretøy og dekk er i forskriftsmessig stand.  

 Det er et mål å unngå unge sjåfører – også egne medlemmer – unge sjåfører 
bør ikke kjøre i forbindelse med reiser i regi av lag – forening. 

 Ved felleskjøring i forbindelse med reiser skal det planlegges å bruke god tid 
for å komme fram til bestemmelsesstedet. 

 Øvelseskjøring bør ikke foregå ved kjøring til trening, kurs og arrangementer 
og skal ikke forekomme om det er andre passasjerer i kjøretøyet.  

 Reisepolicy legges ut på hjemmesiden til lag – forening. 
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Gående til og fra trening, kurs arrangement:  
___________________________________________________________ 
 

 Vi velger fortau, gang- og sykkelstier 
 Vi velger å bruke refleks når det begynner å mørkne ute. Alle oppfordres til å 

bruke refleksvest på vei til og fra trening.  
 
 

Syklende til og fra trening, kurs og arrangement: 
___________________________________________________________ 
 

 Alle oppfordres til å bruke hjelm 
 Vi velger sykkelstier når dette er tilgjengelig 
 Alle oppfordres til å bruke refleksvest på vei til og fra trening 
 Vi går av sykkel for å krysse fotgjengeroverganger 
 Sykkelen må være i forskriftsmessig stand –  

Det er påbudt med ringeklokken, reflekser (rød refleks bak, hvit/ gul 
pedalrefleks) og to separate bremser (foran og bak) når du sykler på offentlig 
vei. Dersom sykkel skal brukes i mørket eller i vær med dårlig sikt, skal den ha 
lykt foran med hvitt eller gult lys og lykt bak som gir rødt lys.  
 
De viktigste reglene du bør kjenne til som syklist: 
a) Syklister har alminnelig vikeplikt fra høyre, og for fotgjengere i gangfelt 
b) Du kan sykle på fortau og i gangfelt men må ta hensyn til fotgjengere 
c) Du skal gi tegn før du svinger eller skifter plass i veibanen 
d) Det er bare tillatt å ha barn under 10 år som passasjer på sykkel 

 
 
 

Kjørende til og fra trening, kurs og arrangement: 
___________________________________________________________ 
 
Voksne/ foresatte som kjører barn og medlemmer til og fra trening, kurs og 
arrangement har et spesielt ansvar for å utvise en trafikksikker atferd i trafikken. 
Dette for at passasjerer, foresatte og medlemmer skal være trygge på at barn og 
medlemmer er trygg og godt sikret og ivaretatt under transporten.  
 
Kjørende skal:  

 Kjøre aktpågivende og viser sunne holdninger i trafikken 
 Sjåføren skal alltid bruke handsfree ved bruk av telefon under kjøring 

 Påse at alle er fastspent med setebelte på en riktig måte 
 Planlegge kjøring på en slik måte at en unngår rygging ved stoppested. Når 

en parkerer skal en parkere slik at det ikke må rygges når en skal kjøre ut.  

 Påse at bilen alltid står slik at passasjerer kan gå trygt ut og inn 
 Øvelseskjøring bør ikke foregå ved kjøring til trening, kurs og arrangementer 

og skal ikke forekomme om det er andre passasjerer i kjøretøyet.  

 Fartsgrenser skal overholdes 
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Trening i trafikken 
___________________________________________________________ 
 
Å gjennomføre trening i trafikken kan være en stor utfordring som krever at spesielle 
forholdsregler tas.  
 

 Ved gåing, jogging langs vei bør alle ha på seg refleksvest – også i dagslys.  
 

 Ved trening med rulleski langs vei bør alle ha på seg refleksvest – også i 
dagslys. 

 
 Ved sykling – bør hver enkelt syklist og laget tenke gjennom utfordringene i 

trafikkbildet og vise hensyn.  
 
Det er viktig å bidra til økt forståelse og hindre konflikt mellom syklister og 
kjørende. Dette er både syklisten og den kjørende sitt ansvar. 

HER ER TRAFIKKREGELENE FOR SYKLISTER: 

 Sykkelen er et kjøretøy, og du har bare lov til å sykle på høyre side av veien. 

 Sykling på fortau er tillatt, men bare hvis du ikke er til hinder for gående. De 
skal passeres i gangfart. 

 Du kan bare bruke sykkelfelt på høyre side av veien. 

 Det er forbudt å sykle på rødt lys. Det er forbudt å sykle i gangfelt på rød 
mann. 

 Det er tillatt å sykle i gangfelt. Går du av sykkelen er du fotgjenger. 
 Det er forbudt å sykle der det er sykling forbudt-skilt. 
 Det er tillatt å sykle i kollektivfelt. 
 Det gjelder de samme vikepliktsregler for syklister som for bilister, altså 

vikeplikt for trafikk fra høyre. 

 Skal du svinge til venstre har du de samme vikepliktsreglene som du har som 
bilist. Men du kan som syklist velge en såkalt stor venstresving, på utsiden av 
møtende trafikk (rett frem til over krysset og til venstre på den kryssende 
veien). 

 Det er ikke forbudt å sykle flere i bredden (men hvis det skaper farlige 
situasjoner skal man ikke gjøre det). 

  Sykler du på fortau har du vikeplikt for biler når du kjører ned fra fortauet. 
 Skal du skifte kjørefelt, har du vikeplikt for biler som befinner seg i kjørefeltet 

du vil inn i. 
 I rundkjøring er syklisten som en bil, med de samme vikepliktsregler som 

bilister. 
 Sykler du på gang- og sykkelvei har du vikeplikt for biler som krysser denne. 
 Det er påbudt med ringeklokke på sykkelen. 

 

 



25 

 

HER ER TRAFIKKREGLENE FOR BILISTER: 

 Forbikjøring av syklister skal skje med en avstand på 1,5 meter mellom bil og 
sykkel. Dette står ikke i lovteksten, men i veimyndighetenes tolkning av 
trafikkreglene. 

 Kommer du ut fra eller skal inn på en parkeringsplass, holdeplass, en 
eiendom, bensinstasjon eller type vei som ikke er åpen for fri ferdsel, har du 
vikeplikt for alle trafikanter, også syklister. 

 Syklister har lov til å kjøre forbi en bil på innersiden (men ikke syklist). Hvis 
syklisten ligger på innersiden av bilene i rundkjøringen (i eget sykkelfelt), har 
bilen vikeplikt for syklisten til høyre. 

 

 
 

Innleid skyss - reiser i lag/ forenings regi som utføres av 
reiseselskap/ buss/ taxi: 
___________________________________________________________ 
 
Krav til transportselskap/ sjåfør: 

 Bussen skal være utstyrt med trepunkts setebelter 
 Det skal være minst mulig løst utstyr i bussen. Bagasjen skal være sikret 
 Sjåføren skal alltid benytte handsfree ved bruk av telefon under kjøring 

Lag – forening sin reiseleder skal: 
 Informere transportselskap/ sjåfør om ovenstående krav.  
 Informere alle reisende om kravene og passe på at alle sitter fastspent i 

bussen. 
 Påse at alle reisende er aktpågivende når de venter på påstigning eller 

avstigning i buss.  
 Ha oversikt over hvor mange som er om bord i bussen, og gjennomføre 

opptelling før avreise og etter hvert stopp.  
De reisende skal: 

 Sitte fastspent under transport 
 Følge de anvisninger som reiseleder og sjåfør gir  

 
Ved større arrangementer skal lag – forening: 

 Stille med synlige vakter som dirigerer og passer på trygg ferdsel på 
arrangementstedet 

 Sikre lett ankomst for utrykningskjøretøy  
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1.10  Rutine for kvalitetssikring av trafikksikkerhet i 
forbindelse med anleggsvirksomhet i 
kommunen 

___________________________________________________ 
 
Hensikten med rutinen er å sikre at det utarbeides varslingsplan for gjeldende 
arbeidsområde og at nødvendige sikringstiltak iverksettes. 
 
Omfang og virkeområde:  
Alle arbeider som utføres av Teknisk drift 
 
Aktivitet/ beskrivelse: 
1. Før det startes arbeid på offentlig (kommunal) veggrunn skal det foreligge 
godkjent varslingsplan og gravemelding som skal omfatte: 

 Skiltplan 
 Ansvarshavende 

 
2. Grunneiere (nærliggende) skal varsles om det som skal skje. 

 Ansvar – arbeidsleder 
 
3. Sjekk spesielt om det er naturvernområder eller andre spesielle hensyn som må 
tas. 
 
4. Dersom det skal foregå spregningsarbeid, må det varsles spesielt om dette. 
Berørte parter her er ikke bare de nærmeste grunneiere/ rettighetshavere.  
 
Varslingsplanen skal inneholde hvem som skal varsles og hvordan varslingen skal 
foregå. 
 
5. Trafikk i område må reguleres under arbeidet 
 
6. Alle arbeider på/ ved veg skal utføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter 
 
7. Gravemaskiner, hjullaster og annet motorisert utstyr skal kun føres av sertifisert 
personale.  
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1.11 Rutine for brøyting og snørydding på skoleveger 
___________________________________________________ 

 

Beredskap for drift av offentlige veier, gater og offentlige plasser i Vefsn 
kommune. 

Ordning 

Ordningen er basert på formannskapets vedtak i sak 0254/01 

Beredskap 

For vinterdrift av veier og offentlige plasser i Mosjøen organiseres en innsatsstyrke i 
to lag, hver på 11 personer i beredskap. Denne innsatsstyrken organiseres med 
beredskap utenom ordinær arbeidstid. 

Beredskap innføres av Driftssjefen etter drøfting med tillitsvalgt. Når beredskap er 
satt løper denne frem til 15. mars. 15. desember settes beredskap uavhengig av 
værforhold. Dersom beredskap er nødvendig etter 15. mars, skal denne settes en 
uke av gangen. 

I hovedsak skal brøyting startes ved 10 cm tørr snø, og 8 cm våt snø. Skoleveier, 
gang-/sykkelveger og busstraséer skal prioriteres. Disse skal være ferdig ryddet 
innen kl. 0700. Samme strekninger skal prioriteres når det er behov for strøing og 
når gatene skal kostes. 

Vekking og utkalling – ledelse i arbeid 

Med utgangspunkt i daglig værmelding fra Meteorologisk institutt avgjør 
avdelingsleder veg, eller den han måtte bemyndige, om det skal etableres vekkevakt 
det kommende døgn. For helger og andre helligdager/fridager med varighet på to 
dager eller mer, skal det som hovedregel innføres vekkevakt fra og med andre døgn 
av friperioden. 

Vekkevakta, som skal fordeles blant deltakerne i beredskapen etter en på forhånd 
oppsatt liste, gis myndighet til å kalle ut mannskaper til snørydding og sandstrøing 
etter kritisk å ha vurdert behovet for utrykning. Vekkevakta skal også tørne ut 
eventuelle innleide arbeidsenheter. Likeledes skal vekkevakta lede og styre arbeidet 
og ha ansvaret for dette, inntil avdelingsleder eller formann overtar. 

Vekkevakta godtgjøres med ordinær overtidsbetaling for medgått tid. Hver 
påbegynte halvtime regnes som halvtime. Overtidsbetaling for vekking, ledelse og 
styring av arbeidet (ref. forrige avsnitt) skal godtgjøres etter formanns avlønning. 
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Planer 

Avdelingsleder vei utarbeider vaktplaner. 

Innsats 

Ved arbeid skal vekkevakt kritisk vurdere behovet for innsats og innsatstid. Lederen 
kaller ut de mannskaper som behovet tilsier. Ved tvil kan det på et hvilket som helst 
tidspunkt tas kontakt med avdelingsleder vei eller driftssjef for å ta beslutninger. 
Driftssjefen (driftsvakta har driftssjefens myndighet) kan på selvstendig grunnlag 
kalle ut mannskap. 

Mannskap i beredskap kan kalles ut av driftssjefen eller den han bemyndiger også til 
andre helt nødvendige arbeider i kommunen utenom drift /vedlikehold av veier og 
gater.  Ved utkalling skal vekkevakt orienteres. 

Fravær av beredskap     

Ved fravær fra beredskap i oppsatt beredskapsplan avgjør driftssjefen eller den han 
bemyndiger om den fraværende skal erstattes. 

Deltakere i ordningen gis anledning til å bytte vaktuke seg imellom når dette ikke 
fører til merkostnader for arbeidsgiver. Driftssjefen/avdelingsleder skal orienteres om 
slikt vaktbytte. 

Opparbeidet arbeidstid ved beredskap 

Beredskapstiden omregnes til arbeidstid i forhold 1:5 slik at 5 timer gir en 
arbeidstime. Av opparbeidet arbeidstid ved beredskap 26,1 time pr uke kjøper 
kommunen tilbake 7,5 timer. Det er enighet mellom arbeidstakerorganisasjonen om 
at uketidspunkt / skifte settes til lørdag kl. 2400. 

Avspasering gjennomføres i avtale med arbeidsgiver. Den enkelte kan samle opp og 
ta ut inntil 5 dager i tilknytning til sommerferie. Øvrig avspasering kan ikke samles 
opp med mer enn 5 dager. 

Vaktuke: Starter torsdag kl. 15.00 og avsluttes torsdag kl. 15.00. 

Godtgjørelse: Godtgjørelser for hjemmevakt og arbeide i utrykning samt 
avspasering utbetales i henhold til gjeldende regelverk. – jf. Hovedtariffavtalen kap. 
1, § 4. 

Iverksettelse: Planen er drøftet med tillitsvalgt og iverksettes fra og med 1.1.2002. 
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2.0           Trafikksikker kommune i Vefsn –  
kommunale barnehager 

 
 

 
 
 
 

2.1 Sikkerhetsrutine – når barnehagen er på tur til fots 
___________________________________________________________ 
 
Formål: 
Sikre at turer gjennomføres forsvarlig med hensyn til kvalitet og sikkerhet.  
Forebygge uønskede hendelse som nestenulykker, skade og ulykker når barnehagen 
er på tur.  
 
Omfang/ virkeområde: 
Rutinen gjelder for alle turer korte/ lange som barnehagen gjennomfører utenfor 
barnehagens areal.  
Rutinen gjelder for alle medarbeidere, lærlinger og praksiselever som er i 
barnehagen. 
 
Ansvar: 
Pedagogisk leder og medarbeidere som deltar på turen. 
 
Aktivitet/ beskrivelse: 
Planlegging av turen: 
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 Hvor skal turen legges til? 

 Vurdere risiko – turområdet, aktiviteter som bål, klatring, spikking, vann, 
trafikksikkerhet – hvordan forhindre at det skjer en uønsket hendelse? 

 Avklare hvem av de voksne som har ansvaret for hvilke barn. Lag grupper på 
maks 6/3 barn pr. voksen (bruk skjønn). Vikarer skal ikke ha ansvar alene. 
 

Ansvar: Pedagogisk leder. 
 
Gjennomføring av turen: 

 Det skal alltid gis beskjed om hvem som er på tur og hvor de drar, og når de 
forventer å være tilbake i barnehagen.  

 Det skal alltid være førstehjelpsutstyr og mobiltelefon/ telefonliste med på 
turen.  

 Snakk med barna på forhånd om: 
1. Hvor en skal på tur. 
2. Hva en skal gjøre på turen. 
3. Hvordan en skal oppføre seg. 
4. Hvilke regler som gjelder – hvilke begrensninger/ avgrensninger som 

gjelder. 
5. Hva alle barna må ha med seg. 
6. At alle må ha på seg refleksvest når de går ute i trafikken. 

 Ved turer utenfor barnehagen skal barn og voksen bruke refleksvester. Barna 
skal gå innerst og de voksne ytterst mot trafikkert vei.  

 Hvis det tennes opp bål må en voksen ha ansvar ved bålet. Barn skal ikke leke 
eller løpe rundt det.  

 Bruk av kniv, øks, sag skal alltid skje sammen med en voksen. 
 Tell alle som er med på tur, før turen starter, underveis, når en er framme, før 

en begynner tilbaketur og når en er kommet tilbake. Er turen lengre må det 
telles oftere.  

 
Ved forsvinning, uhell, skade iverksettes akuttberedskapsplanen 
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2.2 Sikring av barn ved transport bil – buss - taxi  
___________________________________________________________ 
 
 
Formål: 
Sikre trygg og forsvarlig transport av barn i bil, buss og taxi. 
 
Beskrivelse: 
 
Informasjon om sikring av barn i bil, buss og taxi på foreldremøte hvert år. 
Ansvar: Styrer 
 
Sjekk at foreldre har gitt tillatelse til å ta med barn på tur med bil, buss og taxi, i 
skjema «Erklæring om ansvar». 
Ansvar: Pedagogisk leder 
 
Barnehagen skal unngå bruk av privatbiler til transport av barna, men skulle det 
likevel være nødvendig skal barna sikres forsvarlig i bilstoler eller på bilputer.  
 
Når buss eller taxi bestilles skal det stilles krav om at det er bilbelter og godkjent 
sikkerhetsutstyr til alle. 
 
Når en skal på tur skal barna fordeles i ansvarsgrupper. Medarbeidere skal på 
forhånd vite hvilke barn de har ansvaret for. Ansvaret gjelder hele turen, fra start til 
en er tilbake i barnehagen igjen.   

 Alle barn skal sikres forskriftsmessig under turen. De skal ha på seg setebelte 
under hele turen. 

 Barna skal bevisstgjøres viktigheten av trygg oppførsel på bussholdeplass – 
parkeringsplass.  

 Barna skal telles før de drar på tur, etter stopp og når de går ut av kjøretøyet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

 

2.3 Gjennomgang av trafikksikkerhet i barnehagene i Vefsn kommune våren 2016. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Navn på barnehage: Drevja Barnehage 

 

Dato for utfylling av skjemaet: 20/4.16 

 

Navn på den som har fylt ut skjemaet: Tanja Aanes      Stillingsfunksjon: Styrer  
 

 

Trafikksikker barnehage: 

Vefsn kommune har 1. halvår 2015 påbegynt arbeidet med å bli sertifisert som en trafikksikker kommune. Dette arbeidet er igangsatt i samarbeid 

med Trygg Trafikk.   

 

Å bli godkjent som «Trafikksikker barnehage» innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel for godt og helhetlig 

trafikksikkerhetsarbeid.  

 

Det er utarbeidet kriterier for hva Trygg Trafikk mener en barnehage bør oppfylle for å bli godkjent som «Trafikksikker Barnehage». Kriteriene er 

utarbeidet med bakgrunn i Kunnskapsløftet og «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole». I tillegg til kriteriene er det utarbeidet en 

noe mer detaljert sjekkliste som vi ønsker barnehagene skal legge til grunn for å kvalitetssikre arbeidet. 
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 Trygg Trafikk godkjenner en trafikksikker barnehage ut fra nedenstående kriterier 

som skal være dokumentert. 
 

Ja Nei Kommentar: 

  

Trafikksikkerhet i barnehagen generelt: 

 Trafikkopplæring integreres som en del av barnehagens omsorgs- og 

opplæringsarbeid og nedfelles i barnehagens årsplan. 

 Det stilles krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp 

av transporttjenester. 

 Ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på 

turer. 

 Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, med bil 

eller buss.  

 

 

Trafikkopplæring i barnehagen: 

 Barna lærer enkle trafikkregler for fotgjengere.  

 Barna lærer om sikring i bil, sykkelhjelm og refleks. 

 

 

 

Samarbeid mellom barnehage og hjem: 

 Rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port 

gjennomgås årlig med foreldre og ansatte. 

 Det stilles ”krav” til foreldre om å sikre barn på vei til og fra barnehagen. 

 Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et integrert tema på foreldremøter. 

 Foreldre involveres i barnehagens trafikksikkerhetsarbeid. 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høst 2016 

 

Høst 2016 

Høst 2016 



34 

 

Nr. Tema/ spørsmål Ja Nei Kommentar 

  

Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen.  

• Barna får opplæring i regler for fotgjengere.  

• Barna lærer om ulike skilting.  

• Barnehagen trener barna i ulike situasjoner i trafikken.  

• Barna lærer å krysse vegen/ ikke trygt i gangfelt/ blikk – kontakt, ikke krysse før bilen har 

stanset.   

• Barna lærer om refleks, sykkelhjelm og bilbelte. 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

  

 

Her bruker vi Tarkus 

  

Barnehagen har utarbeidet retningslinjer for:  

• turer til fots, med bil og buss  

• Ansattes og foreldres parkering utenfor barnehagen  

• kartlagt uteområder utenfor barnehagen med tanke på risikomomenter 

 

 

 

X 

X 

 

  

 

 

De ansatte parkerer ikke her 

 

Hva menes her? Kartlagt?  

  

Det er utarbeidet regler for antall barn pr. voksne ved turer utenfor barnehagens område.  

 

 

X 

  

  

Det er utarbeidet rutiner for ulykkeshåndtering. 

 

 

X 

 

  

  

Barnehagen har årlig trafikksikkerhet som tema på foreldremøter.  

 

 

X 

 

  

Høst 16 

  

Det stilles krav til at transportøren om trafikksikkerhetsutstyr, ved bestilling av buss/ 

minibuss. 

 

 

 

 

X 

 

  

  

Ved turer med buss eller bil skal gjeldende lovverk og barnehagens retningslinjer følges. 

 

X 
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Det stilles krav til bruk av fluoriserende vester ved alle turer utenfor barnehagen. 

 

 

 

  

X 

 

 

 I forbindelse med foresattes henting og bringing har barnehagen fokus på: 

 Porten i barnehagen skal alltid være lukket. 

 Ved henting skal ingen barn forlate barnehagen uten sammen med foresatte. 

 Utenfor barnehagen skal biler parkeres slik at risikoen for ulykker ved rygging 

reduseres. 

   

 

X 

X 

X 

 

 

  

  

Barnehagens ledelse har kartlagt barnehagens nærturområde med tanke på risikofaktorer, 

herunder parkering, krysningspunkt, belysning, vegetasjon med mer. Kartleggingen og 

eventuelle forslag til utbedringer er rapportert til kommunens ledergruppe.  

 

 

 

 

 

X 

 

 

Vi har ikke kartlagt uteområdet 

utover veg, parkering og 

belysning, og vi har ikke sendt 

noe til kommunens ledelse. 
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2.4 Sikkerhetsrutiner ved parkeringsplassen til Drevja 
barnehage 
___________________________________________________________ 
 
Vi har en liten parkeringsplass i forhold til det behovet som er for parkering, og til 
enkelte tider har den ikke den kapasiteten vi trenger så det er ikke plass til alle som 
trenger det. Da er det svært viktig at det er noen regler å forholde seg til for at det 
blir tryggest mulig for barna som skal ut og inn av biler og ut og inn av barnehagen. 
Rutine: 
 
Vi ønsker å ivareta barnas sikkerhet også utenfor barnehagens område, så vi ber alle 
om å følge disse reglene: 
 
Regler for medarbeidere:  

 Det er ikke anledning for ansatte og parkere på parkeringsplassen utenfor 
barnehage. Den er forbeholdt foreldre.  

Regler for foreldre:  

 Innkjøringen er vegen lengst borte fra barnehagen (mot Drevvatnet). 
Utkjøringen er den vegen nærmest porten til barnehagen. På den måten vil 
dere unngå rygging på parkeringsplassen.  

 Det er ikke anledning å parkere foran porten til barnehagen. Barna skal gå 
der, det blir uoversiktlig for utkjøringen, det sperrer vegen for andre og dere 
må rygge ut.  

 Det er ikke anledning og parkere på gangstien. Ved å parkere der stenger 
dere for gående og tvinger dem ut i vegen.  

 Ungene bør gå ut og inn av bilen på samme side som fortauet.  
 Barna får ikke gå ut av porten og til bilen alene når de er hentet. 

 

 Slå ALLTID av bilmotoren ved levering/ henting. Det er svært skadelig med 
eksos. 

 
DET ER SVÆRT VIKTIG AT DERE LUKKER PORTEN VED LEVERING/ HENTING, SÅNN 
AT IKKE BARN KOMMER SEG UT PÅ PARKERINGSPLASSEN.  
____________________________________________________________________ 
 
Dato: 20/4.16 
Navn: Tanja Aanes  
Stillingsfunksjon: Styrer 
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2.5 Gjennomgang av trafikksikkerhet i barnehagene i Vefsn kommune våren 2016 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Navn på barnehage: Andås barnehage 
 
Dato for utfylling av skjemaet: 19.04.16 
 
Navn på den som har fylt ut skjemaet: Mona Sandvik   Stillingsfunksjon: Styrer 
 
 

Trafikksikker barnehage: 
Vefsn kommune har 1. halvår 2015 påbegynt arbeidet med å bli sertifisert som en trafikksikker kommune. Dette arbeidet er igangsatt i samarbeid med Trygg 
Trafikk.   

 
Å bli godkjent som «Trafikksikker barnehage» innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel for godt og helhetlig 
trafikksikkerhetsarbeid.  
 
Det er utarbeidet kriterier for hva Trygg Trafikk mener en barnehage bør oppfylle for å bli godkjent som «Trafikksikker Barnehage». Kriteriene er 
utarbeidet med bakgrunn i Kunnskapsløftet og «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole». I tillegg til kriteriene er det utarbeidet en 
noe mer detaljert sjekkliste som vi ønsker barnehagene skal legge til grunn for å kvalitetssikre arbeidet. 
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 Trygg Trafikk godkjenner en trafikksikker barnehage ut fra nedenstående kriterier som 
skal være dokumentert. 
 

Ja Nei Kommentar: 

  
Trafikksikkerhet i barnehagen generelt: 

 Trafikkopplæring integreres som en del av barnehagens omsorgs- og opplæringsarbeid og 
nedfelles i barnehagens årsplan. 

 Det stilles krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp av 
transporttjenester. 

 Ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på 
turer. 

 Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, med bil eller 
buss.  

 
 
Trafikkopplæring i barnehagen: 

 Barna lærer enkle trafikkregler for fotgjengere.  

 Barna lærer om sikring i bil, sykkelhjelm og refleks. 
 
 
 
Samarbeid mellom barnehage og hjem: 

 Rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port 
gjennomgås årlig med foreldre og ansatte. 

 Det stilles ”krav” til foreldre om å sikre barn på vei til og fra barnehagen. 

 Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et integrert tema på foreldremøter. 

 Foreldre involveres i barnehagens trafikksikkerhetsarbeid. 
 
 
 
 
 
 

 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
Felles kommunale rutiner 
 
Ansatte kjenner de gamle rutinene.  
 
 
 
 
 
(Har bare barn under 3 år, dette vil 
komme inn på et senere tidspunkt) 
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Nr. Tema/ spørsmål Ja Nei Kommentar 

  
Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen.  

• Barna får opplæring i regler for fotgjengere.  
• Barna lærer om ulike skilting.  
• Barnehagen trener barna i ulike situasjoner i trafikken.  
• Barna lærer å krysse vegen/ ikke trygt i gangfelt/ blikk – kontakt, ikke krysse før bilen har 
stanset.   
• Barna lærer om refleks, sykkelhjelm og bilbelte. 
 

 
 
X 

  
 
Barna får opplæring ut fra alder. Per 
i dag har vi bare småbarn (0-3 år) 

  
Barnehagen har utarbeidet retningslinjer for:  

• turer til fots, med bil og buss  
• Ansattes og foreldres parkering utenfor barnehagen  
• kartlagt uteområder utenfor barnehagen med tanke på risikomomenter 
 

 
 
X 
X 
X 
 

  
 
Felles kommunale rutiner 
 

  
Det er utarbeidet regler for antall barn pr. voksne ved turer utenfor barnehagens område.  
 

 
X 

  
Jfr fellesrutiner 

  
Det er utarbeidet rutiner for ulykkeshåndtering. 
 

 
X 

  

  
Barnehagen har årlig trafikksikkerhet som tema på foreldremøter.  
 

 
X 

  
Jfr årsplan 

  
Det stilles krav til at transportøren om trafikksikkerhetsutstyr, ved bestilling av buss/ minibuss. 
 
 

 
X 

  
Jfr felles kommunale rutiner 

  
Ved turer med buss eller bil skal gjeldende lovverk og barnehagens retningslinjer følges. 
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Det stilles krav til bruk av fluoriserende vester ved alle turer utenfor barnehagen. 
 
 
 

 
X 

  

 I forbindelse med foresattes henting og bringing har barnehagen fokus på: 

 Porten i barnehagen skal alltid være lukket. 

 Ved henting skal ingen barn forlate barnehagen uten sammen med foresatte. 

 Utenfor barnehagen skal biler parkeres slik at risikoen for ulykker ved rygging reduseres. 
   

 
X 
X 
X 

  

  
Barnehagens ledelse har kartlagt barnehagens nærturområde med tanke på risikofaktorer, 
herunder parkering, krysningspunkt, belysning, vegetasjon med mer. Kartleggingen og eventuelle 
forslag til utbedringer er rapportert til kommunens ledergruppe.  
 

 
X 

  
Kartlegging / risikoanalyse er 
gjennomført.  
Kommunalsjef oppvekst er 
underrettet, og forelagt forslag til 
utbedring. 
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2.6 Sikkerhetsrutiner ved parkeringsplassen til Andås 
barnehage 
___________________________________________________________ 
 
 
Rutine: 
Vi ønsker å ivareta barnas sikkerhet også utenfor barnehagens område, så vi ber alle 
om å følge disse reglene: 
 
BESKRIVELSE AV HVORDAN DETTE ER FOR DEN BARNEHAGEN DU ER STYRER FOR.  
 
Viser til vedlegg årsplan ”Trafikksikker barnehage”: 
 
Personalet 

- Parkerer på anvist plass 
- Parkerer med fronten mot utkjøringen 
- Er rollemodeller og opptrer deretter i trafikken 

 
Foresatte 

- Parkerer på anvist plass 
- Parkerer med fronten mot utkjøringen og slår alltid av motoren når de forlater 

bilen 
 

 Slå ALLTID av bilmotoren ved levering/ henting. Det er svært skadelig med 
eksos. 

 
DET ER SVÆRT VIKTIG AT DERE LUKKER PORTEN VED LEVERING/ HENTING, SÅNN 
AT IKKE BARN KOMMER SEG UT PÅ PARKERINGSPLASSEN.  
____________________________________________________________________ 
 
Dato:20.04.16 
 
Navn: Mona G Sandvik 
 
Stillingsfunksjon: Styrer 
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2.7 Gjennomgang av trafikksikkerhet i barnehagene i Vefsn kommune våren 2016 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Navn på barnehage: Olderskog barnehage 

 

Dato for utfylling av skjemaet: 21.04.2016 

 

Navn på den som har fylt ut skjemaet: Rita M Stenvik       Stillingsfunksjon: styrer 
 

 

Trafikksikker barnehage: 

Vefsn kommune har 1. halvår 2015 påbegynt arbeidet med å bli sertifisert som en trafikksikker kommune. Dette arbeidet er igangsatt i samarbeid 

med Trygg Trafikk.   

 

Å bli godkjent som «Trafikksikker barnehage» innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel for godt og helhetlig 

trafikksikkerhetsarbeid.  

 

Det er utarbeidet kriterier for hva Trygg Trafikk mener en barnehage bør oppfylle for å bli godkjent som «Trafikksikker Barnehage». Kriteriene er 

utarbeidet med bakgrunn i Kunnskapsløftet og «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole». I tillegg til kriteriene er det utarbeidet en 

noe mer detaljert sjekkliste som vi ønsker barnehagene skal legge til grunn for å kvalitetssikre arbeidet. 
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 Trygg Trafikk godkjenner en trafikksikker barnehage ut fra nedenstående kriterier 

som skal være dokumentert. 
 

Ja Nei Kommentar: 

  

Trafikksikkerhet i barnehagen generelt: 

 Trafikkopplæring integreres som en del av barnehagens omsorgs- og 

opplæringsarbeid og nedfelles i barnehagens årsplan. 

 Det stilles krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp 

av transporttjenester. 

 Ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på 

turer. 

 Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, med bil 

eller buss.  

 

 

Trafikkopplæring i barnehagen: 

 Barna lærer enkle trafikkregler for fotgjengere.  

 Barna lærer om sikring i bil, sykkelhjelm og refleks. 

 

 

 

Samarbeid mellom barnehage og hjem: 

 Rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port 

gjennomgås årlig med foreldre og ansatte. 

 Det stilles ”krav” til foreldre om å sikre barn på vei til og fra barnehagen. 

 Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et integrert tema på foreldremøter. 

 Foreldre involveres i barnehagens trafikksikkerhetsarbeid. 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

X 
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Nr. Tema/ spørsmål Ja Nei Kommentar 

  

Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen.  

• Barna får opplæring i regler for fotgjengere.  

• Barna lærer om ulike skilting.  

• Barnehagen trener barna i ulike situasjoner i trafikken.  

• Barna lærer å krysse vegen/ ikke trygt i gangfelt/ blikk – kontakt, ikke krysse før bilen har 

stanset.   

• Barna lærer om refleks, sykkelhjelm og bilbelte. 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

  

 

 

  

Barnehagen har utarbeidet retningslinjer for:  

• turer til fots, med bil og buss  

• Ansattes og foreldres parkering utenfor barnehagen  

• kartlagt uteområder utenfor barnehagen med tanke på risikomomenter 

 

 

 

X 

X 

X 

  

  

Det er utarbeidet regler for antall barn pr. voksne ved turer utenfor barnehagens område.  

 

 

X 

  

  

Det er utarbeidet rutiner for ulykkeshåndtering. 

 

 

X 

  

  

Barnehagen har årlig trafikksikkerhet som tema på foreldremøter.  

 

 

X 

  

  

Det stilles krav til at transportøren om trafikksikkerhetsutstyr, ved bestilling av buss/ 

minibuss. 

 

 

 

X 

  

  

Ved turer med buss eller bil skal gjeldende lovverk og barnehagens retningslinjer følges. 

 

X 
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Det stilles krav til bruk av fluoriserende vester ved alle turer utenfor barnehagen. 

 

 

 

 

X 

  

 I forbindelse med foresattes henting og bringing har barnehagen fokus på: 

 Porten i barnehagen skal alltid være lukket. 

 Ved henting skal ingen barn forlate barnehagen uten sammen med foresatte. 

 Utenfor barnehagen skal biler parkeres slik at risikoen for ulykker ved rygging 

reduseres. 

   

 

X 

X 

X 

  

  

Barnehagens ledelse har kartlagt barnehagens nærturområde med tanke på risikofaktorer, 

herunder parkering, krysningspunkt, belysning, vegetasjon med mer. Kartleggingen og 

eventuelle forslag til utbedringer er rapportert til kommunens ledergruppe.  

 

 

X 
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2.8 Sikkerhetsrutine ved parkeringsplassen til 

Olderskog barnehage 

___________________________________________________________ 

 

Formål:  

Å ivareta barnas sikkerhet ved henting/ levering i barnehagen 

 

Beskrivelse: 

 Holde porten lukket 

 Ikke slippe barna alene ut gjennom porten 

 Ikke la barna åpen porten selv 

Vis aktsomhet ved henting/ levering i bil: 

 Feste barna forskriftsmessig i bilen 

 Ikke parker foran porten til barnehagen.  

 Rygg inn på parkeringsplassen 

 Stopp bil ved henting/ levering. Det er svært skadelig med eksos. La derfor 

ikke bilen gå på tomgang. 

 

Rutinen formidles i informasjonshefte 

 

Ansvar og myndighet: 

Foreldre og personal 

 

Dato: 29. mars 2016 

Navn: Rita Stenvik 

Stillingsfunksjon: Styrer 
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2.9 Gjennomgang av trafikksikkerhet i barnehagene i Vefsn kommune våren 2016 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Navn på barnehage: Kulstad Barnehage 

 

Dato for utfylling av skjemaet: 25.04.16 

 

Navn på den som har fylt ut skjemaet: Unni Norum      Stillingsfunksjon: Styrer  
 

 

Trafikksikker barnehage: 

Vefsn kommune har 1. halvår 2015 påbegynt arbeidet med å bli sertifisert som en trafikksikker kommune. Dette arbeidet er igangsatt i samarbeid 

med Trygg Trafikk.   

 

Å bli godkjent som «Trafikksikker barnehage» innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel for godt og helhetlig 

trafikksikkerhetsarbeid.  

 

Det er utarbeidet kriterier for hva Trygg Trafikk mener en barnehage bør oppfylle for å bli godkjent som «Trafikksikker Barnehage». Kriteriene er 

utarbeidet med bakgrunn i Kunnskapsløftet og «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole». I tillegg til kriteriene er det utarbeidet en 

noe mer detaljert sjekkliste som vi ønsker barnehagene skal legge til grunn for å kvalitetssikre arbeidet. 
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 Trygg Trafikk godkjenner en trafikksikker barnehage ut fra nedenstående kriterier 

som skal være dokumentert. 
 

Ja Nei Kommentar: 

  

Trafikksikkerhet i barnehagen generelt: 

 Trafikkopplæring integreres som en del av barnehagens omsorgs- og 

opplæringsarbeid og nedfelles i barnehagens årsplan. 

 Det stilles krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp 

av transporttjenester. 

 Ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på 

turer. 

 Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, med bil 

eller buss.  

 

 

Trafikkopplæring i barnehagen: 

 Barna lærer enkle trafikkregler for fotgjengere.  

 Barna lærer om sikring i bil, sykkelhjelm og refleks. 

 

 

 

Samarbeid mellom barnehage og hjem: 

 Rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port 

gjennomgås årlig med foreldre og ansatte. 

 Det stilles ”krav” til foreldre om å sikre barn på vei til og fra barnehagen. 

 Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et integrert tema på foreldremøter. 

 Foreldre involveres i barnehagens trafikksikkerhetsarbeid. 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra høst 2016 

 

Fra høst 2016 
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Nr. Tema/ spørsmål Ja Nei Kommentar 

  

Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen.  

• Barna får opplæring i regler for fotgjengere.  

• Barna lærer om ulike skilting.  

• Barnehagen trener barna i ulike situasjoner i trafikken.  

• Barna lærer å krysse vegen/ ikke trygt i gangfelt/ blikk – kontakt, ikke krysse før bilen har 

stanset.   

• Barna lærer om refleks, sykkelhjelm og bilbelte. 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

  

 

Her bruker vi Tarkus 

Gjelder de eldste barna 

 

 

 

Gjelder de eldste barna 

  

Barnehagen har utarbeidet retningslinjer for:  

• turer til fots, med bil og buss  

• Ansattes og foreldres parkering utenfor barnehagen  

 

• kartlagt uteområder utenfor barnehagen med tanke på risikomomenter 

 

 

 

X 

X 

 

X 

  

 

 

Skal revideres i samarbeid med 

Kulstad skole/teknisk etat 

Gjelder de områder vi bruker mest 

  

Det er utarbeidet regler for antall barn pr. voksne ved turer utenfor barnehagens område.  

 

 

X 

  

  

Det er utarbeidet rutiner for ulykkeshåndtering. 

 

 

X 

 

  

  

Barnehagen har årlig trafikksikkerhet som tema på foreldremøter.  

 

 

X 

 

  

Hver høst 

  

Det stilles krav til at transportøren om trafikksikkerhetsutstyr, ved bestilling av buss/ 

minibuss. 

 

 

 

 

 

X 
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Ved turer med buss eller bil skal gjeldende lovverk og barnehagens retningslinjer følges. 

 

 

X 

 

  

  

Det stilles krav til bruk av fluoriserende vester ved alle turer utenfor barnehagen. 

 

 

X 

 

 

 

 I forbindelse med foresattes henting og bringing har barnehagen fokus på: 

 Porten i barnehagen skal alltid være lukket. 

 Ved henting skal ingen barn forlate barnehagen uten sammen med foresatte. 

 Utenfor barnehagen skal biler parkeres slik at risikoen for ulykker ved rygging 

reduseres. 

   

 

X 

X 

X 

 

 

  

 

 

Parkeringsmønster må revideres i 

samarbeid med skole/teknisk 

  

Barnehagens ledelse har kartlagt barnehagens nærturområde med tanke på risikofaktorer, 

herunder parkering, krysningspunkt, belysning, vegetasjon med mer. Kartleggingen og 

eventuelle forslag til utbedringer er rapportert til kommunens ledergruppe.  

 

 

X 

 

 

 

 

 

Ingen skriftlig kartlegging. Ikke 

sendt noe til kommunens ledelse 
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2.10 Integrering av arbeid med trafikksikkerhet i 
Kulstad barnehage 
___________________________________________________________ 
 
 

 Integrering i barnehagens planverk 
Trafikksikkerhet nedfelles i barnehagens årsplan og informasjonshefte. 
Dokumenteres også i månedsplaner. 

 
 Ansvar: Styrer, pedagogiske ledere 
 
 Personalsamarbeid  

Årlig rutinegjennomgang i personalet (avdelingsmøter, personalmøter, 
kvalitetsutvalgsmøter) 
 
Ansvar: Styrer, kvalitetsutvalg, hele personalet 

 

 Arbeidet med barna 
Trafikksikkerhet tas opp i naturlige hverdagsaktiviteter (på tur, ute, i 
samtaler/sang/bøker) og tema inkluderes i arbeidet med rammeplanens 
fagområder. 
 
Ansvar: Pedagogiske ledere, hele personalet 
 

 Foreldresamarbeid 
Trafikksikkerhet tas opp som en sak på høstens foreldremøter.  
Også tilbakevendende tema i FAU/SU. 
 
Ansvar: Styrer, Kvalitetsutvalg 

 
 
Dokumentasjon og distribuering: 
I rutineperm, årsplan 
 
Referanser: 
Kriterier for helsefremmende barnehager, http://www.tryggtrafikk.no 
 
 

 

 

Unni Norum 
Styrer 
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2.11 Sikkerhetsrutiner ved parkeringsplassen til Kulstad 

barnehage 

___________________________________________________________ 

 

Vi har en liten parkeringsplass i forhold til det behovet som er for parkering, og både 

ansatte og foreldre bruker samme parkeringsområde, slik det er i dag.  

Det vil bli gjort en ny trafikkregulering av hele parkeringsområdet rundt barnehagen 

og skolen, og i den forbindelse vil det foregå et samarbeid mellom Kulstad 

barnehage, Kulstad skole og teknisk drift i Vefsn kommune. 

Fram til nye retningslinjer er på plass må vi følger noen enkle regler for parkering, 

slik at det blir tryggest mulig for barna som skal ut og inn av barnehagen. 

 Respekter 30-sonen på veien til og fra barnehagen! 

 

 Ansatte parkerer sine biler ved å rygge inn mot husveggen eller mot 

midtrabatten. Ledig kapasitet på skolens parkeringsplass under bakken kan 

også benyttes. 

 Sykkelstativet ved personalinngangen skal være tilgjengelig for sykler. 

 

 Foreldre og ansatte ved Kulstad skole må bruke sine parkeringsområder. 

 

 Foreldre ved avd. Mummidalen kan kjøre inn ved deres port, og bruke 

samme vei til utkjøring. Ved å rygge inn ved ankomst, unngås rygging ut i 

bilvei eller gjennomkjøring forbi ansatte-parkeringa. 

 Andre foreldre parkerer ved å rygge inn på området fra hovedport og bortover 

til grusområdet mot bakken. Pass på at det er framkommelighet foran porten 

som brukes av de gående.   

 Det er ikke anledning til å parkere bak andre biler som står parkert. Dette gjør 

det mer kaotisk og uoversiktlig for gående og andre sjåfører.  

 Slå av bilmotoren etter parkering, mens du venter eller er inne med barna.  

 

 Barna må ha følge av voksne når de går ut av porten ved henting! 

 Det er viktig at det er de voksne som åpner og lukker porten. Dette er ikke 

barnas oppgave! 

DET ER SVÆRT VIKTIG AT ALLE LUKKER PORTEN VED LEVERING/ HENTING, SÅNN 

AT IKKE BARN KOMMER SEG UT PÅ PARKERINGSPLASSEN.  

_____________________________________________________________________ 

29.04.16 

Unni Norum, styrer 
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2.12 Gjennomgang av trafikksikkerhet i barnehagene i Vefsn kommune våren 2016 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Navn på barnehage: Krinkelkroken barnehage 

 

Dato for utfylling av skjemaet: 22.04.2016 

 

Navn på den som har fylt ut skjemaet: Anniken Dale    Stillingsfunksjon: Styrer 
 

 

Trafikksikker barnehage: 
Vefsn kommune har 1. halvår 2015 påbegynt arbeidet med å bli sertifisert som en trafikksikker kommune. Dette arbeidet er igangsatt i 
samarbeid med Trygg Trafikk.   
 
Å bli godkjent som «Trafikksikker barnehage» innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel for godt 
og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid.  
 
Det er utarbeidet kriterier for hva Trygg Trafikk mener en barnehage bør oppfylle for å bli godkjent som «Trafikksikker Barnehage». 
Kriteriene er utarbeidet med bakgrunn i Kunnskapsløftet og «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole». I tillegg til 
kriteriene er det utarbeidet en noe mer detaljert sjekkliste som vi ønsker barnehagene skal legge til grunn for å kvalitetssikre arbeidet. 
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 Trygg Trafikk godkjenner en trafikksikker barnehage ut fra nedenstående kriterier 

som skal være dokumentert. 
 

Ja Nei Kommentar: 

  

Trafikksikkerhet i barnehagen generelt: 

 Trafikkopplæring integreres som en del av barnehagens omsorgs- og 

opplæringsarbeid og nedfelles i barnehagens årsplan. 

 Det stilles krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp 

av transporttjenester. 

 Ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på 

turer. 

 Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, med bil 

eller buss.  

 

 

Trafikkopplæring i barnehagen: 

 Barna lærer enkle trafikkregler for fotgjengere.  

 Barna lærer om sikring i bil, sykkelhjelm og refleks. 

 

 

 

Samarbeid mellom barnehage og hjem: 

 Rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port 

gjennomgås årlig med foreldre og ansatte. 

 Det stilles ”krav” til foreldre om å sikre barn på vei til og fra barnehagen. 

 Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et integrert tema på foreldremøter. 

 Foreldre involveres i barnehagens trafikksikkerhetsarbeid. 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

X 
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Nr. Tema/ spørsmål Ja Nei Kommentar 

  

Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen.  

• Barna får opplæring i regler for fotgjengere.  

• Barna lærer om ulike skilting.  

• Barnehagen trener barna i ulike situasjoner i trafikken.  

• Barna lærer å krysse vegen/ ikke trygt i gangfelt/ blikk – kontakt, ikke krysse før bilen har 

stanset.   

• Barna lærer om refleks, sykkelhjelm og bilbelte. 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

  

 

 

  

Barnehagen har utarbeidet retningslinjer for:  

• turer til fots, med bil og buss  

• Ansattes og foreldres parkering utenfor barnehagen  

• kartlagt uteområder utenfor barnehagen med tanke på risikomomenter 

 

 

 

X 

X 

X 

 

  

  

Det er utarbeidet regler for antall barn pr. voksne ved turer utenfor barnehagens område.  

 

 

X 

 

  

  

Det er utarbeidet rutiner for ulykkeshåndtering. 

 

 

X 

 

  

  

Barnehagen har årlig trafikksikkerhet som tema på foreldremøter.  

 

 

X 

 

  

  

Det stilles krav til at transportøren om trafikksikkerhetsutstyr, ved bestilling av buss/ 

minibuss. 

 

X 

 

 

  

  

Ved turer med buss eller bil skal gjeldende lovverk og barnehagens retningslinjer følges. 

 

X 
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Det stilles krav til bruk av fluoriserende vester ved alle turer utenfor barnehagen. 

 

 

 

 

X 

 

 Kun ved turer i trafikkert området 

( ikke skog) 

 I forbindelse med foresattes henting og bringing har barnehagen fokus på: 

 Porten i barnehagen skal alltid være lukket. 

 Ved henting skal ingen barn forlate barnehagen uten sammen med foresatte. 

 Utenfor barnehagen skal biler parkeres slik at risikoen for ulykker ved rygging 

reduseres. 

   

 

X 

X 

X 

 

  

  

Barnehagens ledelse har kartlagt barnehagens nærturområde med tanke på risikofaktorer, 

herunder parkering, krysningspunkt, belysning, vegetasjon med mer. Kartleggingen og 

eventuelle forslag til utbedringer er rapportert til kommunens ledergruppe.  

 

 

 

X 
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2.13         Integrering av arbeid med trafikksikkerhet i 
Krinkelkroken barnehage 

___________________________________________________________ 
 
 

 Integrering i barnehagens planverk 
Trafikksikkerhet nedfelles i barnehagens årsplan og informasjonshefte. 
Dokumenteres også i månedsplaner. 

 
 Ansvar: Styrer, pedagogiske ledere 
 
 Personalsamarbeid  

Årlig rutinegjennomgang i personalet (avdelingsmøter, personalmøter, 
kvalitetsutvalgsmøter) 
 
Ansvar: Styrer, kvalitetsutvalg, hele personalet 
 

 

 Arbeidet med barna 
Trafikksikkerhet tas opp i naturlige hverdagsaktiviteter (på tur, ute, i 
samtaler/sang/bøker) og tema inkluderes i arbeidet med rammeplanens 
fagområder. 
 
Ansvar: Pedagogiske ledere, hele personalet 
 

 

 Foreldresamarbeid 
Trafikksikkerhet tas opp som en sak på høstens foreldremøter.  
Også tilbakevendende tema i FAU/SU. 
 
Ansvar: Styrer, Kvalitetsutvalg 

 
 
Dokumentasjon og distribuering: 
I rutineperm, årsplan 
 
Referanser: 
Kriterier for helsefremmende barnehager, http://www.tryggtrafikk.no 
 

 
Anniken Dale 
Styrer 
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2.14            Sikkerhetsrutine ved parkeringsplassen 

Krinkelkroken barnehage 

___________________________________________________________ 

 

Barnehagen har en liten parkeringsplass i forhold til det behovet som er for 

parkering. Til enkelte tider er det ikke kapasitet nok til alle som trenger det. Da er 

det svært viktig at det er noen regler å forholde seg til for at det blir tryggest mulig 

for barna som skal ut og inn av biler og ut og inn av barnehagen.  

 

Rutine: 

Vi ønsker å ivareta barnas sikkerhet også utenfor barnehagens område, så vi ber 

dere alle om å følge disse reglene: 

 

Regler for medarbeidere: 

 Det er ikke anledning for ansatte å parkere på parkeringsplassen utenfor 

barnehagen. Den er forbeholdt foreldre. 

Regler for foreldre: 

 Rygg og parker bilen med fronten mot barnehagen 

 Det er ikke anledning til å parkere foran porten til barnehagen. Barna skal gå 

der, det blir uoversiktlig for utkjøring, sperrer vegen for andre og dere må 

rygge ut.  

 Barna får ikke gå ut av porten og til bilen alene når de blir hentet.  

 Slå ALLTID av bilmotoren ved levering/ henting. Det er svært skadelig med 

eksos. 

 

DET ER SVÆRT VIKTIG AT DERE LUKKER PORTNE VED LEVERING/ HENTING, SLIK 

AT IKKE BARN KOMMER SEG UT PÅ PARKERINGSPLASSEN.  

 

 

Dato: 22. april 2016 

Navn: Anniken Dale 

Stillingsfunksjon: Styrer 
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2.15 Gjennomgang av trafikksikkerhet i barnehagene i Vefsn kommune våren 2016 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Navn på barnehage: Skjervengan  

 

Dato for utfylling av skjemaet: 1.5.16 

 

Navn på den som har fylt ut skjemaet: Beate Meås       Stillingsfunksjon: styrer 
 

 

Trafikksikker barnehage: 
Vefsn kommune har 1. halvår 2015 påbegynt arbeidet med å bli sertifisert som en trafikksikker kommune. Dette arbeidet er igangsatt i 
samarbeid med Trygg Trafikk.   
 
Å bli godkjent som «Trafikksikker barnehage» innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel for godt 
og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid.  
 
Det er utarbeidet kriterier for hva Trygg Trafikk mener en barnehage bør oppfylle for å bli godkjent som «Trafikksikker Barnehage». 
Kriteriene er utarbeidet med bakgrunn i Kunnskapsløftet og «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole». I tillegg til 
kriteriene er det utarbeidet en noe mer detaljert sjekkliste som vi ønsker barnehagene skal legge til grunn for å kvalitetssikre arbeidet. 
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 Trygg Trafikk godkjenner en trafikksikker barnehage ut fra nedenstående kriterier 

som skal være dokumentert. 
 

Ja Nei Kommentar: 

  

Trafikksikkerhet i barnehagen generelt: 

 Trafikkopplæring integreres som en del av barnehagens omsorgs- og 

opplæringsarbeid og nedfelles i barnehagens årsplan. 

 Det stilles krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp 

av transporttjenester. 

 Ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på 

turer. 

 Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, med bil 

eller buss.  

 

 

Trafikkopplæring i barnehagen: 

 Barna lærer enkle trafikkregler for fotgjengere.  

 Barna lærer om sikring i bil, sykkelhjelm og refleks. 

 

 

 

Samarbeid mellom barnehage og hjem: 

 Rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port 

gjennomgås årlig med foreldre og ansatte. 

 Det stilles ”krav” til foreldre om å sikre barn på vei til og fra barnehagen. 

 Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et integrert tema på foreldremøter. 

 Foreldre involveres i barnehagens trafikksikkerhetsarbeid. 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra neste barnehageår blir det tatt 

med på foreldremøter og FAU 

møter 
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Nr. Tema/ spørsmål Ja Nei Kommentar 

  

Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen.  

• Barna får opplæring i regler for fotgjengere.  

• Barna lærer om ulike skilting.  

• Barnehagen trener barna i ulike situasjoner i trafikken.  

• Barna lærer å krysse vegen/ ikke trygt i gangfelt/ blikk – kontakt, ikke krysse før bilen har 

stanset.   

• Barna lærer om refleks, sykkelhjelm og bilbelte. 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

  

 

Vi har dette som tema når vi dra 

på turer. Blir nedfelt i ny åesplan 

fra høsten 

  

Barnehagen har utarbeidet retningslinjer for:  

• turer til fots, med bil og buss  

• Ansattes og foreldres parkering utenfor barnehagen  

• kartlagt uteområder utenfor barnehagen med tanke på risikomomenter 

 

 

 

X 

X 

X 

 

  

  

Det er utarbeidet regler for antall barn pr. voksne ved turer utenfor barnehagens område.  

 

 

X 

 

  

  

Det er utarbeidet rutiner for ulykkeshåndtering. 

 

 

X 

 

  

  

Barnehagen har årlig trafikksikkerhet som tema på foreldremøter.  

 

  

X 

 

Det blir fra høsten 2016 

  

Det stilles krav til at transportøren om trafikksikkerhetsutstyr, ved bestilling av buss/ 

minibuss. 

 

 

 

 

X 

 

  

  

Ved turer med buss eller bil skal gjeldende lovverk og barnehagens retningslinjer følges. 

 

X 
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Det stilles krav til bruk av fluoriserende vester ved alle turer utenfor barnehagen. 

 

 

 

 

X 

 

  

 I forbindelse med foresattes henting og bringing har barnehagen fokus på: 

 Porten i barnehagen skal alltid være lukket. 

 Ved henting skal ingen barn forlate barnehagen uten sammen med foresatte. 

 Utenfor barnehagen skal biler parkeres slik at risikoen for ulykker ved rygging 

reduseres. 

   

 

X 

X 

X 

 

  

  

Barnehagens ledelse har kartlagt barnehagens nærturområde med tanke på risikofaktorer, 

herunder parkering, krysningspunkt, belysning, vegetasjon med mer. Kartleggingen og 

eventuelle forslag til utbedringer er rapportert til kommunens ledergruppe.  

 

 

 

X 
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2.16             Sikkerhetsrutiner ved parkeringsplassen til 

Skjervengan barnehage 

___________________________________________________________ 

 

Rutine: 

Vi ønsker å ivareta barnas sikkerhet også utenfor barnehagens område, så vi ber alle 

om å følge disse reglene: 

Regler for medarbeidere:  

 Ansatte parker lengst inn på parkeringsplassen, rygger inn bilen på 

oppmerkede parkeringsplasser. 

Regler for foreldre:  

 Parker fremfor porten til barnehagen slik at det blir passasje foran og bak 

bilene. 

 Er det fult foran porten, rygg inn på oppmerkede parkeringsplasser. 

 Barna får ikke gå ut av porten og til bilen alene når de er hentet. 

 Slå ALLTID av bilmotoren ved levering/ henting. Det er svært skadelig med 

eksos. 

 

DET ER SVÆRT VIKTIG AT DERE LUKKER PORTEN VED LEVERING/ HENTING, SÅNN 

AT IKKE BARN KOMMER SEG UT PÅ PARKERINGSPLASSEN.  

____________________________________________________________________ 

 

Dato: 1/5.16 

Navn: Beate Meås 

Stillingsfunksjon: Styrer 
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2.17 Gjennomgang av trafikksikkerhet i barnehagene i Vefsn kommune våren 2016 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Navn på barnehage:  Elsfjord oppvekstsenter - barnehage 

 

Dato for utfylling av skjemaet: 25.04.2016 

 

Navn på den som har fylt ut skjemaet: Rolf Jakobsen    Stillingsfunksjon: enhetsleder 
 

 

Trafikksikker barnehage: 

Vefsn kommune har 1. halvår 2015 påbegynt arbeidet med å bli sertifisert som en trafikksikker kommune. Dette arbeidet er igangsatt i samarbeid 

med Trygg Trafikk.   

 

Å bli godkjent som «Trafikksikker barnehage» innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel for godt og helhetlig 

trafikksikkerhetsarbeid.  

 

Det er utarbeidet kriterier for hva Trygg Trafikk mener en barnehage bør oppfylle for å bli godkjent som «Trafikksikker Barnehage». Kriteriene er 

utarbeidet med bakgrunn i Kunnskapsløftet og «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole». I tillegg til kriteriene er det utarbeidet en 

noe mer detaljert sjekkliste som vi ønsker barnehagene skal legge til grunn for å kvalitetssikre arbeidet. 
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 Trygg Trafikk godkjenner en trafikksikker barnehage ut fra nedenstående kriterier 

som skal være dokumentert. 
 

Ja Nei Kommentar: 

  

Trafikksikkerhet i barnehagen generelt: 

 Trafikkopplæring integreres som en del av barnehagens omsorgs- og 

opplæringsarbeid og nedfelles i barnehagens årsplan. 

 Det stilles krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp 

av transporttjenester. 

 Ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på 

turer. 

 Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, med bil 

eller buss.  

 

 

Trafikkopplæring i barnehagen: 

 Barna lærer enkle trafikkregler for fotgjengere.  

 Barna lærer om sikring i bil, sykkelhjelm og refleks. 

 

 

 

Samarbeid mellom barnehage og hjem: 

 Rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port 

gjennomgås årlig med foreldre og ansatte. 

 Det stilles ”krav” til foreldre om å sikre barn på vei til og fra barnehagen. 

 Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et integrert tema på foreldremøter. 

 Foreldre involveres i barnehagens trafikksikkerhetsarbeid. 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

X 
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Nr. Tema/ spørsmål Ja Nei Kommentar 

  

Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen.  

• Barna får opplæring i regler for fotgjengere.  

• Barna lærer om ulike skilting.  

• Barnehagen trener barna i ulike situasjoner i trafikken.  

• Barna lærer å krysse vegen/ ikke trygt i gangfelt/ blikk – kontakt, ikke krysse før bilen har 

stanset.   

• Barna lærer om refleks, sykkelhjelm og bilbelte. 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

  

 

 

  

Barnehagen har utarbeidet retningslinjer for:  

• turer til fots, med bil og buss  

• Ansattes og foreldres parkering utenfor barnehagen  

• kartlagt uteområder utenfor barnehagen med tanke på risikomomenter 

 

 

 

X 

X 

X 

  

  

Det er utarbeidet regler for antall barn pr. voksne ved turer utenfor barnehagens område.  

 

 

X 

 

  

  

Det er utarbeidet rutiner for ulykkeshåndtering. 

 

 

X 

  

  

Barnehagen har årlig trafikksikkerhet som tema på foreldremøter.  

 

 

X 

  

  

Det stilles krav til at transportøren om trafikksikkerhetsutstyr, ved bestilling av buss/ 

minibuss. 

 

 

 

X 

  

  

Ved turer med buss eller bil skal gjeldende lovverk og barnehagens retningslinjer følges. 

 

X 
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Det stilles krav til bruk av fluoriserende vester ved alle turer utenfor barnehagen. 

 

 

 

 

X 

  

 I forbindelse med foresattes henting og bringing har barnehagen fokus på: 

 Porten i barnehagen skal alltid være lukket. 

 Ved henting skal ingen barn forlate barnehagen uten sammen med foresatte. 

 Utenfor barnehagen skal biler parkeres slik at risikoen for ulykker ved rygging 

reduseres. 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

På vinteren er det ingen port pga 

brøyting, det er bedt om skilting 

av uteområdet. 

  

Barnehagens ledelse har kartlagt barnehagens nærturområde med tanke på risikofaktorer, 

herunder parkering, krysningspunkt, belysning, vegetasjon med mer. Kartleggingen og 

eventuelle forslag til utbedringer er rapportert til kommunens ledergruppe.  

 

 

X 
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2.18 Sikkerhetsrutiner ved parkeringsplassen til Elsfjord 

barnehage 

___________________________________________________________ 

 

Vi ønsker å ivareta barnas sikkerhet også utenfor barnehagens område, så vi ber alle 

om å følge disse reglene: 

Barnehagen og skolen har delvis felles uteområde. Barnehagen bruker ofte 

skolegården til aktiviteter. Både av hensyn til barnehagebarnas sikkerhet og elevenes 

sikkerhet skal det ikke forekomme bilkjøring i skolegården mellom kl. 07.00 og 16.45. 

Unntatt er varetransport.  

Det er bedt om skilting innkjøring forbudt inn på skolens område samt redusert 

fartsgrense fra 50 til 30 km forbi skolen, men det er foreløpig ikke på plass. 

 

For medarbeidere: parkere på anvist parkering utenfor barnehage/skolegjerdet. 

 

For foreldre: ved bringing/henting skal det parkeres utenfor skolens område. 

 

 Slå ALLTID av bilmotoren ved levering/ henting. Det er svært skadelig med 

eksos. 

 

Det vises ellers til rutiner som er utarbeidet i forbindelse med godkjenning av 

barnehagen som trafikksikker barnehage. 

____________________________________________________________________ 

 

Dato: 25.04.16. 

 

Navn: Rolf Jakobsen 

 

Stillingsfunksjon: enhetsleder 
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2.19                     Elsfjord barnehage – sjekkliste trafikksikker barnehage 
 

Sjekkpunkt Tema/ Spørsmål Ja Nei avvik 
 

 Vi gjennomgår trafikkregler 

for fotgjengere, og øver på 

de ute i trafikken. 

 Vi har skrevet ut trafikkskilt 

og har dem tilgjengelig i 

barnehagen slik at vi kan 

snakke om dem og lære oss 

hva de heter og hvorfor de 

står i trafikken. 

 Når vi er ute i trafikken 

snakker vi om hva vi ser og 

hvordan vi skal oppføre oss 

i de ulke situasjonene. 

 Øver på å krysse vegen, 

bruke blikket, og det å være 

sikker på at det er greit å 

krysse vegen. Gjennomgår 

hvordan vi skal opptre før 

vi krysser og hvert av barna 

får ansvar for å sjekke om 

vi kna krysse vegen. 

 I vår barnehage er det 

standard å bruke 

sykkelhjelm når vi sykler på 

tohjulssykkel, så barna har 

et godt forhold til bruk av 

hjelm. Likevel repeterer vi 

viktigheten med bruk av 

hjelm.  Vi øver på å bruke 

refleks nå i mørketiden og 

viser barna hvordan en 

refleks fungerer. 

Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen:  

 Barna får opplæring i regler for fotgjengere 

 

 

 

 Barna lærer om ulike skilt 

 

 

 

 

 

 

 Barnehagen trener barna i ulike situasjoner i trafikken. 

 

 

 

 

 Barna lærer å krysse vegen/ikke trygt i gangfelt/blikk-kontakt, 

ikke krysse før bilen har stanset. 

 

 

 

 

 

 

 

 Barna lærer om refleks, sykkelhjelm og bilbelte. 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Gjennomgår også 

viktigheten av å bruke 

bilbelte , ved å fortelle 

barna at de må passe på å 

bruke bilbelte når de sitter 

på i bil og vi snakker om 

det når vi skal ut på tur med 

bil eller buss. Samt at vi 

samarbeider med foreldrene 

at de låner oss bilstoler når 

vi skal benytte bil til 

transport av barna.  

 Vi samarbeider med 

foreldrene og sender hjem 

informasjon om hva vi 

jobber med i barnehagen, 

slik at foreldrene kan 

snakke med barna om det 

hjemme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 Se eget skriv. 

 

 

 

 Se eget skriv 

 

 

 Se eget skriv. 

 

Barnehagen har utarbeidet retningslinjer for: 

 Turer til fots, med bil og buss 

 

 

 

 Ansattes og foreldres parkering utenfor 

barnehagen.  

 

 Kartlagt ute området utenfor barnehagen med 

tanke på risikomomenter.  

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

  

Retningslinjene er utskrevet og 

satt inn i barnehagens 

internkonrollsystem. 

Retningslinjene er nedfelt i barnehagens 

internkontrollsystem. 

X   
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Har informert foreldre og 

ansatte, samt sent ut rutinene i 

papirformat.  

Retningslinjene er gjort kjent for alle ansatte og foreldre. X   

Vil ha årlig gjennomgang av 

rutiner på foreldremøte og på 

personalmøter. 

Retningslinjene følges opp årlig. X   

Er implementert inn i rutiner 

for turer i regi av barnehagen.  

Det er utarbeidet regler for antall barn pr voksne ved turer 

utenfor barnehagens område. 

X   

Vi har en egen 

beredskapsplan, hvor der er 

utarbeidet rutiner for ulike 

typer ulykker og tragedier.  

Det er utarbeidet rutiner for ulykkeshåndtering. X   

Vi har hatt tema på årets møte 

og vil ta det opp igjen på møte 

neste høst. 

Barnehagen har årlig trafikksikkerhet som tema på 

foreldremøte. 

X   

Har sendt mail, med 

forespørsel om sikring av barn 

i buss, fått svar som vi 

forholder oss til og gjør vårt 

ytterste for at barna sikres på 

forskriftsmessig måte dersom 

vi benytter busstransport. (se 

svar i plan for foreldremøtet 

høst 2014). 

Det stilles krav til transportøren om forsvarlig 

sikkerhetsutstyr ved bestilling av buss/minibuss. 

X   

Barna sikres i buss med 

bilseter ut fra gjeldene regler, 

dersom dette ikke lar seg 

gjennomføre i buss, benytter vi 

private biler hvor vi kan sikre 

barna på beste måte.  

Ved turer med buss eller bil skal gjeldene lovverk og 

barnehagens retningslinjer følges. 

X   

Har refleksvester til alle barna, 

selv om der er litt store. De er 

Det stilles krav til bruk av fluoriserende vester ved alle turer 

utenfor barnehagen. 

X  Ønsker oss refleksvester til 

de voksne som kan benyttes 
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merket med navn og 

telefonnummer til barnehagen. 

Disse benyttes på alle turer vi 

ferdes utenfor barnehagen.  

ute i skumringen, slik at 

barna ser oss tydelig. (vil 

skaffe det etter hvert). 

 

 Vi lukker porten, når vi 

ferdes gjennom den, 

men den kan også være 

åpen i vår utetid, da vi 

kan benytte 

skoleplassen som en 

del av vårt uteareal.  

 Ved hentetid er vi inne 

i barnehagens 

uteområde eller inne i 

barnehagen. Da er 

porten lukket og vi 

oppfordrer foreldrene 

til å passe på at de 

lukker den etter seg. 

Samt at de passer på at 

barna ikke forlater 

barnehagen uten at de 

har følge med en 

foresatt. 

 Vi har utarbeidet 

rutiner for parkering og 

vi oppfordrer 

foreldrene til å være 

obs på hvordan de 

parkerer, når de henter 

og leverer i 

I kontakten med foresatte har barnehagen fokus på: 

 Porten i barnehagen skal alltid være lukket. 

 

 

 

 

 

 

 Ved henting skal ingen barn forlate barnehagen uten 

sammen med foresatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utenfor barnehagen skal biler parkeres slik at risikoen 

for ulykker ved rygging reduseres. 

 

X 

X 

 

X 
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barnehagen. Da det er 

mange barn som ferdes 

utenfor 

oppvekstsentret.  

Sendt mail med forespørsel 

om mulige tiltak for å gjøre 

området forbi barnehagen 

tryggere for barn og ferdes. Da 

det i dag er 50 sone forbi vår 

barnehage. Ønsker vi å få 

senket farten til 30 sone på en 

del av stekningen, da den 

nærmeste delen av veien er vei 

vi ferdes på med barna.  

Barnehagen har vurdert risiko i barnehagens nærmeste 

område og gitt innspill til ansvarlig myndighet mht. mulige 

tiltak. 

x  Fått beskjed om at 

forespørsel er mottatt, og 

videresendt til 

saksbehandler. Venter på 

svar fra saksbehandler.  



74 

 

3.0        Trafikksikker kommune i Vefsn –  
kommunale skoler 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Sikkerhetsrutine når skolen/SFO er på tur til fots 
eller med sykkel 
___________________________________________________________ 
 
Formål: 
Sikre at turer gjennomføres forsvarlig med hensyn til kvalitet og sikkerhet.  
Forebygge uønskede hendelse som nestenulykker, skade og ulykker når skolen er på 
tur.  
 
Omfang/ virkeområde: 
Rutinen gjelder for alle turer korte/ lange som skolen gjennomfører utenfor skolens 
areal.  
Rutinen gjelder for alle medarbeidere, lærlinger og praksiselever som er i skolen. 
 
Ansvar: 
Hovedansvar: Rektor. Ansvar for gjennomføring: medarbeidere som deltar på turen. 
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Aktivitet/ beskrivelse: 
Planlegging av turen: 

 Hvor skal turen legges til? 
 Vurdere risiko – turområdet, aktiviteter som bål, klatring, spikking, vann, 

trafikksikkerhet – hvordan forhindre at det skjer en uønsket hendelse? 

 Avklare hvem av de voksne som har ansvaret for hvilken aktivitet. Vikarer bør 
ikke ha ansvar alene. 

Ansvar: Teamleder/SFOleder. 
 
Gjennomføring av turen: 

 Det skal alltid gis beskjed om hvem som er på tur og hvor de drar, og når de 
forventer å være tilbake til skolen. Beskjed gis til ekspedisjon v/ sekretær, 
samt skrives på informasjonstavla i personalgang. 

 Det skal alltid være førstehjelpsutstyr og mobiltelefon/ telefonliste med på 
turen.  

 Snakk med elevene på forhånd om: 
1. Hvor man skal dra og hvordan man kommer seg til dit. 
2. Hvilket formål/hensikt turen har. 
3. Hva elevene må ha med seg - utstyr. 
4. Hvilke regler som gjelder – avgrensninger/begrensinger 

 

 Ved turer utenfor skolen skal alle voksne bruke refleksvest. 
 Ved bruk av sykkel skal både elever og voksne bruke sykkelhjelm.  
 Hvis det tennes opp bål må en voksen ha ansvar ved bålet.  

 Bruk av kniv, øks, sag skal alltid skje sammen med en voksen. 
 Ha alltid oversikt. Tell alle som er med på tur, før turen starter, underveis, når 

en er framme, før en begynner tilbaketur og når en er kommet tilbake. Er 
turen lengre må det telles oftere.  

 
Ved forsvinning, uhell, skade tas det umiddelbart kontakt med skolens 
ledelse, samt elevens foresatte. Ansvarlig voksne tar seg av den 
skadde/savnede mens de andre voksne tar seg av resten av elevene.  
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3.2 Sikring av elever ved transport bil – buss - taxi  
Trafikksikker kommune i Vefsn - Kommunale skoler 
___________________________________________________________ 
 
 
Formål: 
Sikre trygg og forsvarlig transport av barn i bil, buss og taxi. 
 
Beskrivelse: 
Skyssreglement for Vefsn kommune er et overordnet dokument for skoleskyss i 
Vefsn kommune. Ansvar: Kommunalsjef oppvekst 
 
Sjekk at foreldre har gitt tillatelse til å ta med barn på tur med bil, buss og taxi, i 
skjema «Erklæring om ansvar for barnet». 
Ansvar: rektor 
 
Informasjon om sikring av barn i bil, buss og taxi på foreldremøte hvert år. 
Ansvar: rektor 
 
 
Bruk av privatbil 
Skolen skal unngå bruk av privatbiler til transport av elever, men skulle det likevel 
være nødvendig skal elevene sikres forsvarlig i bilstoler eller på bilputer.  
 
Voksne/ foresatte som kjører elever har et spesielt ansvar for å utvise en 
trafikksikker atferd i trafikken.  
Kjørende skal:  

 Sjåføren skal alltid bruke handsfree ved bruk av telefon under kjøring 
 Påse at alle er fastspent med setebelte på en riktig måte 
 Planlegge kjøring på en slik måte at en i størst mulig grad unngår rygging.  
 Påse at bilen alltid står slik at passasjerer kan gå trygt ut og inn 
 Fartsgrenser skal overholdes 

 
 
Bruk av buss eller drosje 
Når buss eller drosje bestilles skal det stilles krav om at det er bilbelter til alle. 
Mindre elever bør også bruke seteputer. 
Barna skal bevisstgjøres viktigheten av trygg oppførsel på bussholdeplass – 
parkeringsplass.  
 
I buss/drosje: 

 Det skal være ro i bussen.  
 Elevene skal sitte i ro på tildelt plass, med setebelte på under hele turen. 
 Større bagasje legges i bagasjerom. 
 Håndbagasje legges på tilvist sted inne i buss/taxi slik at håndbagasjen ikke 

utgjør en sikkerhetsrisiko ved bremsing 
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3.3 Årsplan for sykkelopplæring  
Trafikksikker kommune i Vefsn - Kommunale skoler 
___________________________________________________________ 
 
 

Trinn Mål Undervisning Hvor 

4.trinn Kunne følge 
trafikkregler for 
fotgjengere og 
syklister 

Lære trafikkregler. 
Teorihefte og innlæring av skilt. 
Praktisk øving på trafikkreglene 
i sykkelgården og i skolegård. 
Vi har skilt tilgjengelig på 
skolen som vi setter opp. 
Avslutter med teoretisk prøve.  
 

- Kippermoen 
sykkelgård 
(Får buss, 
og låner 
sykler) 

- Skolegården 
 

5.trinn Praktisere trygg 
bruk av sykkel 
som 
framkomstmiddel.  

Sykkelløype: 
- Vippeplanke 
- Bremstestasjon 
- Kjegler: sikk sakk 
- Balanse (sykle på ei 

linje) 
- Flytte en gjenstand fra 

en plass til en annen, 
uten å stoppe sykkelen 

 
Trene i trafikk i nærområdet 
og lengre turer. 
Ny tur til Kippermoen 
sykkelgård, der vi repeterer 
trafikkregler og bygger 
videre på det elevene kan. 
 
Teoretisk og praktisk sykkel- 
prøve.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Skolegården 
- Nærområde 
- Kippermoen 

Sykelgård 
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6 og 
 
7.trinn 

Elevene skal 

kunne praktisere 

trygg bruk av 

sykkel som 

fremkomstmiddel.  

 

Sykling i trafikk/ trafikkregler. 
Vi repeterer trafikkreglene 
(hefte 1) og jobber i heftet 2 
fra tryggtrafikk. Teoretisk 
sykkelprøve på nett via trygg 
trafikk sine sider. 
 
Forberedelse/ øving til 
praktisk sykkelprøve. Tur til 
sykkelgården på Kippermoen 
med stasjoner innenfor 
forskjellige øvelser som. 

- Bremstestasjon 

- Kjegler: sikk sakk 

- Balanse (sykle på ei 

linje) 

- Øvelse på å sykle i 

trafikken via 

sykkelparken.  

- Lærerstasjon hvor 

elevene forklarer hvilke 

regler som gjelder for 

sykling i trafikken. 

Sjekkliste for sykkel sendes 

hjem i forkant slik at elevene 

får gått over syklene før vi drar 

ut i trafikken. 

Øving på sykkel i trafikk- lærere 

og elever drar ut på sykkeltur i 

trafikken.  

Materiale: Sykkelhefte 1 og 2 

står på mediateket sammen 

med sjekkliste for sykkel. Der 

står også nettadresse til fine 

sider som kan brukes i 

sykkelopplæringen. 

 

- Skolegården 

- Kippermoen 

- I trafikken 

 

Avslutningstur- 

vi sykler til 

sykkelgården og 

trener/repeterer 

ferdighetene i 

mai/juni. 

Der hjelper 7. trinn 

5. trinn på 

stasjonene. 
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Eksempel på brev; Til elever og foresatte på 6. og 7. trinn 
Den 10. mai er det klart for årets TINE-stafett. I den forbindelse skal 

6. og 7. trinn sykle til Kippermoen. 

Vi ber om at dere hjemme ser over sykkelen sammen med deres barn.  

Krav til sykkelen 
Det er påbudt med ringeklokke, reflekser og to separate 
bremser når du sykler på offentlig vei. Finn ut om din sykkel 
tilfredsstiller kravene. Husk hjelm! 

Sykkel er definert som kjøretøy i Trafikkreglene, og det stilles en del krav til 

sykkelen. 

 
Utstyr som er påbudt ved sykling på offentlig vei. 

 

Med vennlig hilsen lærerne på 6. og 7. trinn 
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3.4 Gjennomgang av trafikksikkerhet i skolene i Vefsn kommune våren 2016 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Navn på skole: Mosjøen skole 

 

Dato for utfylling av skjemaet: april 2016 

 

Navn på den som har fylt ut skjemaet: Johanne Skjølberg    Stillingsfunksjon: Avd.leder/inspektør  
 

 

Trafikksikker skole: 

Vefsn kommune har 1. halvår 2015 påbegynt arbeidet med å bli sertifisert som en trafikksikker kommune. Dette arbeidet er igangsatt i samarbeid 

med Trygg Trafikk.   

 

Å bli godkjent som «Trafikksikker skole» innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel for godt og helhetlig 

trafikksikkerhetsarbeid.  

 

Det er utarbeidet kriterier for hva Trygg Trafikk mener en skole bør oppfylle for å bli godkjent som «Trafikksikker Skole». Kriteriene er utarbeidet 

med bakgrunn i Kunnskapsløftet og «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole». I tillegg til kriteriene er det utarbeidet en noe mer 

detaljert sjekkliste som vi ønsker skolene skal legge til grunn for å kvalitetssikre arbeidet. 

 

 Trygg Trafikk godkjenner en trafikksikker skole ut fra nedenstående kriterier som 

skal være dokumentert. 
 

Ja Nei Kommentar: 

  

Trafikksikkerhet i skolen generelt: 

 Skolen har en plan for å ivareta elevenes sikkerhet til og fra skolen, enten de går 

sykler eller blir kjørt. 

 Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, på sykkel, i 

bil/buss eller med kollektivtransport i skolens regi. 

 

 

X 

 

X 

 

X 

  

Arbeidet med trafikksikker 

skolevei er et samarbeid med 

plan- og utvikling i Vefsn 

kommune. Sommeren 2015 ble 

del 1 mht trafikksikkerhetstiltak 
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 Skolen har gode rutiner for at planene blir fulgt av de ansatte og har en 

trafikkansvarlig lærer. 

Trafikkopplæring i skolen: 

 Skolen har integrert trafikkopplæring i lokal læreplan/årsplan i tråd med 

Kunnskapsløftes kompetansemål. 

 Skolen legger til rette for at det blir gjennomført god trafikkopplæring 

(for eksempel ved innkjøp av materiell eller kursing av ansatte) 

 

 

Samarbeid mellom skole og hjem: 

 Skolens læreplan for trafikk er årlig tema på foreldremøte 

 Foreldre blir involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid for eksempel gjennom 

Foreldrenes arbeidsutvalg 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

rundt Mosjøen skole ferdig. Del 2 

vil bli ferdig sommeren 2016.  

 

FAU er en aktiv samarbeidspart i 

skolens arbeid. Blant annet 

gjennom arbeid med konkret plan 

og gjennomføring av tiltak for 

bedre trafikksikkerhet rundt 

Mosjøen skole. 

 

FAU har også sluttet seg til Trygg 

trafikks anbefaling mht alder for å 

sykle til skolen. 

Nr. Tema/ spørsmål Ja Nei Kommentar 

 Skolen har integrert trafikkopplæring i årsplanen på de ulike trinn i samsvar med 

Kunnskapsløftes kompetansemål: 

• Skolen har hjelmpåbud for elevene ved sykkelturer i skolens regi 

• Skolens sykkelopplæring inneholder teori, ferdighetstrening og sykkeltrening i trafikalt    

   miljø. 

• Sykkelopplæringen gjennomføres over tid på mellomtrinnet.  

• Personlig verneutstyr som sykkelhjelm, refleks og bilbelte inngår i undervisningen på 

småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. 

• Sykkelregler for gående og syklister er en integrert del av undervisningen på små og 

mellomtrinn. 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 Praktisk trening i ferdighet i 

trafikken er også fastlagt i skolens 

aktivitetsplan.  

Småtrinnet: Gåprøve 

Mellomtrinnet: Sykkelprøve  

 

Det er også et mål å kunne 

involverer eksterne 

samarbeidsparter i opplæringen, 

som politi og Statens vegvesen 

 

 Skolen har utarbeidet retningslinjer for turer til fots, på sykkel, men bil og buss: 

• Retningslinjene er nedfelt i skolens internkontrollforskrift.  

• Retningslinjer følges opp årlig  

• Retningslinjene er gjort kjent for elever, ansatte og foresatte. 

 

 

 

X 

X 

X 

 

  

Rutiner er delvis lagt inn i 

Compilo 
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Det er utarbeidet rutiner for ulykkeshåndtering 

 

 

X 

 

 

 

  

Skolen har årlig trafikksikkerhet som tema på foreldremøte. 

 

 

X 

 

 Tema på flere trinn 

  

Skolen har en trafikkansvarlig lærer 

 

 

X 

 

 Skoleåret 2015 – 2016:  

Ronny Breirem 

  

Skolens ledelse har kartlagt skolens nærområde med tanke på risikofaktorer, herunder 

parkering, krysningspunkter, belysning, vegetasjon med mer.  

Kartleggingen og eventuelle forslag til utbedringer er rapportert til kommunens ledergruppe. 

 

 

 

 

X 

 

 Arbeidet er gjort i samarbeid med 

FAU og Vefsn kommune v/ plan- 

og utviklingsavdelingen. 

 

Mosjøen skole har også deltatt i 

barnetråkkregistreringer i Vefsn 

kommune. 
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3.5         Sikkerhetsrutine ved bussholdeplass til  

Mosjøen skole 

___________________________________________________________ 

 

Formål: 
Hindre ulykker på bussholdeplass 
 
Beskrivelse: 
Mosjøen skole har eget busstilsyn i forbindelse med skoleskyss til og fra skolen. 
Busstilsynet settes opp sammen med annet tilsyn foran hvert skoleår. 
Ansvar: Undervisningsinspektør 
 
Ved annen busskjøring f.eks i forbindelse med skiturer, pekes det ut en ansvarlig 
voksen på trinnet som ivaretar sikkerhet på bussholdeplassen.  
Ansvar: Teamleder 
 
Elevene skal være kjent med rutiner ved bussholdeplassen. Rutinene gjennomgås 
ved skolestart om høsten. 
Ansvarlig: Kontaktlærer 
 
Ved bussholdeplassen: 

 Busstilsynet må være på plass før elevene avslutter skoledagen. 
 Ingen går foran sperringen før bussen er stoppet helt opp og den voksne gir 

signal om at det er klart for påstigning. 

 Elevene går på bussen etter hvert som de kommer. Oppholdstid utenfor 
bussene reduseres mest mulig. 

 Elevene går samlet klasse/trinnsvis til bussholdeplassen ved fellesturer. De 
voksne organiserer påstigning. 

 

 

Sikkerhetsrutine ved hentefelt ved SFO Mosjøen skole  

Formål: 
Hindre ulykker ved henting og bringing til skole og SFO 
 
Beskrivelse: 
Mosjøen skole har eget opparbeidet hentefelt Kyss og kjør felt ved skolens SFO 
inngang. Foresatte skal til enhver tid være kjent med rutiner for bruk av feltet.  
Ansvar: Avd.leder/SFOleder 
 
Ved kyss og kjør feltet: 

 Det skal vises særlig aktsomhet i området tilknyttet kyss og kjør feltet. 
 Eleven skal gå ut og inn av bilen på samme side som fortauet.  

 Feltet er utformet slik at rygging er unødvendig. 
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 Vis hensyn. Slå av motoren under henting og bringing. 

 Feltet skal benyttes til kort tid ved henting og bringing av elever. Ved behov 
for lengre parkering skal skolens øvrige parkeringsareal benyttes 
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3.6 Gjennomgang av trafikksikkerhet i skolene i Vefsn kommune våren 2016 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Navn på skole: Kippermoen ungdomsskole 

 

Dato for utfylling av skjemaet: 11.05.2016 

 

Navn på den som har fylt ut skjemaet: Arne Ørnes Jacobsen    Stillingsfunksjon: Underv.inspektør 
 

 

Trafikksikker skole: 

Vefsn kommune har 1. halvår 2015 påbegynt arbeidet med å bli sertifisert som en trafikksikker kommune. Dette arbeidet er igangsatt i samarbeid 

med Trygg Trafikk.   

 

Å bli godkjent som «Trafikksikker skole» innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel for godt og helhetlig 

trafikksikkerhetsarbeid.  

 

Det er utarbeidet kriterier for hva Trygg Trafikk mener en skole bør oppfylle for å bli godkjent som «Trafikksikker Skole». Kriteriene er utarbeidet 

med bakgrunn i Kunnskapsløftet og «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole». I tillegg til kriteriene er det utarbeidet en noe mer 

detaljert sjekkliste som vi ønsker skolene skal legge til grunn for å kvalitetssikre arbeidet. 

 

 Trygg Trafikk godkjenner en trafikksikker skole ut fra nedenstående kriterier som 

skal være dokumentert. 
 

Ja Nei Kommentar: 

  

Trafikksikkerhet i skolen generelt: 

 Skolen har en plan for å ivareta elevenes sikkerhet til og fra skolen, enten de går 

sykler eller blir kjørt. 

 Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, på sykkel, i 

bil/buss eller med kollektivtransport i skolens regi. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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 Skolen har gode rutiner for at planene blir fulgt av de ansatte og har en 

trafikkansvarlig lærer. 

Trafikkopplæring i skolen: 

 Skolen har integrert trafikkopplæring i lokal læreplan/årsplan i tråd med 

Kunnskapsløftes kompetansemål. 

 Skolen legger til rette for at det blir gjennomført god trafikkopplæring 

(for eksempel ved innkjøp av materiell eller kursing av ansatte) 

 

 

Samarbeid mellom skole og hjem: 

 Skolens læreplan for trafikk er årlig tema på foreldremøte 

 Foreldre blir involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid for eksempel gjennom 

Foreldrenes arbeidsutvalg 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

Kompetansemål etter 10.årstrinn 

Naturfag – Fenomener og stoffer 

Nr. Tema/ spørsmål Ja Nei  

 Skolen har integrert trafikkopplæring i årsplanen på de ulike trinn i samsvar med 

Kunnskapsløftes kompetansemål: 

• Skolen har hjelmpåbud for elevene ved sykkelturer i skolens regi 

• Skolens sykkelopplæring inneholder teori, ferdighetstrening og sykkeltrening i trafikalt    

   miljø. 

• Sykkelopplæringen gjennomføres over tid på mellomtrinnet.  

• Personlig verneutstyr som sykkelhjelm, refleks og bilbelte inngår i undervisningen på 

småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. 

• Sykkelregler for gående og syklister er en integrert del av undervisningen på små og 

mellomtrinn. 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 Skolen er en ren ungdomsskole og 

omfattes således ikke av den 

trafikkopplæring som 

gjennomføres på småtrinn og 

mellomtrinn. 

 Skolen har utarbeidet retningslinjer for turer til fots, på sykkel, men bil og buss: 

• Retningslinjene er nedfelt i skolens internkontrollforskrift.  

• Retningslinjer følges opp årlig  

• Retningslinjene er gjort kjent for elever, ansatte og foresatte. 

 

 

 

X 

X 

X 
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Det er utarbeidet rutiner for ulykkeshåndtering 

 

 

X 

 

 

 

 

  

Skolen har årlig trafikksikkerhet som tema på foreldremøte. 

 

  

X 

 

 

  

Skolen har en trafikkansvarlig lærer 

 

 

X  

  

Ørjan Nystad 

  

Skolens ledelse har kartlagt skolens nærområde med tanke på risikofaktorer, herunder 

parkering, krysningspunkter, belysning, vegetasjon med mer.  

Kartleggingen og eventuelle forslag til utbedringer er rapportert til kommunens ledergruppe. 

 

 

 

X 

 

 Det er etablert et nytt skiltregime 

med begrensning av ferdsel inn på 

skolens område i samarbeid med 

Teknisk drift i kommunen. 
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3.7        Sikkerhetsrutine ved bussholdeplass til  

Kippermoen ungdomsskole 

___________________________________________________________ 

 
Formål: 
Hindre ulykker på bussholdeplass 
 
Beskrivelse: 
Kippermoen ungdomsskole har eget busstilsyn i forbindelse med skoleskyss til og fra 
skolen. 
Busstilsynet settes opp sammen med annet tilsyn foran hvert skoleår. Tilsynet består 
av to voksne som bærer gul vest. 
Ansvar: Undervisningsinspektør 
 
Ved annen busskjøring f.eks i forbindelse med skiturer, ivaretas dette av en ansvarlig 
voksen på hvert trinn som ivaretar sikkerhet på bussholdeplassen.  
Ansvar: k.lærere på trinn 
 
Elevene skal være kjent med rutiner ved bussholdeplassen. Rutinene gjennomgås 
ved skolestart om høsten. 
Ansvarlig: Kontaktlærer 
 
Ved bussholdeplassen: 

 Busstilsynet er på plass samtidig som elevene avslutter skoledagen. 

 Elevene går på bussen etter hvert som de kommer. Oppholdstid utenfor 
bussene reduseres mest mulig. 

 Elevene går samlet klasse/trinnvis til bussholdeplassen ved fellesturer. De 
voksne organiserer påstigning. 
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3.8 Gjennomgang av trafikksikkerhet i skolene i Vefsn kommune våren 2016 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Navn på skole: Olderskog skole 

 

Dato for utfylling av skjemaet: 12.05.16. 

 

Navn på den som har fylt ut skjemaet: Elisabeth Fjærli    Stillingsfunksjon: rektor 
 

 

Trafikksikker skole: 

Vefsn kommune har 1. halvår 2015 påbegynt arbeidet med å bli sertifisert som en trafikksikker kommune. Dette arbeidet er igangsatt i samarbeid 

med Trygg Trafikk.   

 

Å bli godkjent som «Trafikksikker skole» innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel for godt og helhetlig 

trafikksikkerhetsarbeid.  

 

Det er utarbeidet kriterier for hva Trygg Trafikk mener en skole bør oppfylle for å bli godkjent som «Trafikksikker Skole». Kriteriene er utarbeidet 

med bakgrunn i Kunnskapsløftet og «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole». I tillegg til kriteriene er det utarbeidet en noe mer 

detaljert sjekkliste som vi ønsker skolene skal legge til grunn for å kvalitetssikre arbeidet. 

 

 Trygg Trafikk godkjenner en trafikksikker skole ut fra nedenstående kriterier som 

skal være dokumentert. 
 

Ja Nei Kommentar: 

  

Trafikksikkerhet i skolen generelt: 

 Skolen har en plan for å ivareta elevenes sikkerhet til og fra skolen, enten de går 

sykler eller blir kjørt. 

 Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, på sykkel, i 

bil/buss eller med kollektivtransport i skolens regi. 

 

 

X  

 

X 

 

X 

 Arbeidet med trafikksikker 

skolevei er et samarbeid med 

plan- og utvikling i Vefsn 

kommune. Kommunen starter 

arbeidet med å lage fortau i 

Skogveien i løpet av 2016. 
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 Skolen har gode rutiner for at planene blir fulgt av de ansatte og har en 

trafikkansvarlig lærer. 

Trafikkopplæring i skolen: 

 Skolen har integrert trafikkopplæring i lokal læreplan/årsplan i tråd med 

Kunnskapsløftes kompetansemål. 

 Skolen legger til rette for at det blir gjennomført god trafikkopplæring 

(for eksempel ved innkjøp av materiell eller kursing av ansatte) 

 

 

Samarbeid mellom skole og hjem: 

 Skolens læreplan for trafikk er årlig tema på foreldremøte 

 Foreldre blir involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid for eksempel gjennom 

Foreldrenes arbeidsutvalg 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

FAU er en aktiv samarbeidspart i 

skolens arbeid. FAU har også 

sluttet seg til Trygg trafikks 

anbefaling mht alder for å sykle til 

skolen. 

Nr. Tema/ spørsmål Ja Nei  

 Skolen har integrert trafikkopplæring i årsplanen på de ulike trinn i samsvar med 

Kunnskapsløftes kompetansemål: 

• Skolen har hjelmpåbud for elevene ved sykkelturer i skolens regi 

• Skolens sykkelopplæring inneholder teori, ferdighetstrening og sykkeltrening i trafikalt    

   miljø. 

• Sykkelopplæringen gjennomføres over tid på mellomtrinnet.  

• Personlig verneutstyr som sykkelhjelm, refleks og bilbelte inngår i undervisningen på 

småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. 

• Sykkelregler for gående og syklister er en integrert del av undervisningen på små og 

mellomtrinn. 

 

 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

 Praktisk trening i ferdighet i 

trafikken er også fastlagt i skolens 

aktivitetsplan. 

1. – 4. trinn: Gåprøve 

4. – 6.trinn: Sykkelprøve 

 

Det er også et mål å kunne 

involvere eksterne 

samarbeidsparter i opplæringen, 

som politi og Statens vegvesen 

 Skolen har utarbeidet retningslinjer for turer til fots, på sykkel, men bil og buss: 

• Retningslinjene er nedfelt i skolens internkontrollforskrift.  

• Retningslinjer følges opp årlig  

• Retningslinjene er gjort kjent for elever, ansatte og foresatte. 

 

 

 

X 

X 

X 

 

  

Rutiner er ikke lagt inn i Compilo 
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Det er utarbeidet rutiner for ulykkeshåndtering 

 

 

X 

 

 

 

 

  

Skolen har årlig trafikksikkerhet som tema på foreldremøte. 

 

 

X 

 

 Tema på foreldremøtene. 

Kjøremønstret rundt skolen blir 

tatt opp hver høst. Skolen ønsker 

minst mulig trafikk i Skul – 

Svends vei. 

  

Skolen har en trafikkansvarlig lærer 

 

 

X 

 

 Skoleåret 2015 – 2016:  

Monica Sørli 

  

Skolens ledelse har kartlagt skolens nærområde med tanke på risikofaktorer, herunder 

parkering, krysningspunkter, belysning, vegetasjon med mer.  

Kartleggingen og eventuelle forslag til utbedringer er rapportert til kommunens ledergruppe. 

 

 

 

X 

 

 Dette ble ivaretatt under 

byggeprosessen. Nyskolen var 

ferdig nov 2015. Det er ikke 

konflikt mellom varelevering og 

elevene lengre. 

 

Olderskog skole har også deltatt i 

barnetråkkregistrering i Vefsn 

kommune. 
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3.9       Sikkerhetsrutine ved bussholdeplass til  

Olderskog skole 

___________________________________________________________ 

 
 
Formål: 
Hindre ulykker på bussholdeplass 
 
Beskrivelse: 
Olderskog skole har busslommer utenfor storskolen. Elevene følger fortau inn på 
skolegården. De minste elevene går over skolegården til storskolen og bort til 
småskolen. Det er markert en oransje strek gjennom skolegården som 
småskoleelevene følger. 
Ved oppstart av skoleåret er den en pedagog fra 1. trinn eller en fra ledelsen som tar 
imot elevene når de kommer til skolen. De av elevene som ønsker følge bort til 
småskolen, går sammen med den voksne etter at alle bussene er kommet. Når 
elevene begynner å bli trygge, er det elever fra 6. eller 7. trinn som tar imot elevene 
når de kommer med bussen til skolen. Dette pågår en stund utover høsten. 
Etter skoletid blir elevene på småskolen fulgt av en voksen bort til bussene. De 
minste elevene går på bussen først. Den voksne er sammen med elevene til alle 
bussene er kommet 
 
Ved annen busskjøring for eksempel i forbindelse med svømmeundervisning, langtur, 
skiturer osv., er det de voksne på trinnet som ivaretar sikkerheten på 
bussholdeplassen. 
 
Elevene skal være kjent med rutiner ved bussholdeplassen. Rutinene gjennomgås 
ved skolestart om høsten. 
Ansvarlig: Kontaktlærer 
 
Ved bussholdeplassen: 

 Elevene på småskolen blir fulgt av voksne til bussholdeplass etter skoletid. 
 De minste elevene skal gå på bussen først. 
 Elevene går samlet klasse/trinnsvis til bussholdeplassen ved fellesturer. De 

voksne organiserer påstigning. 
 

Sikkerhetsrutine ved hentefelt ved SFO Olderskog skole  

Formål: 
Hindre ulykker ved henting og bringing til skole og SFO 
 
Beskrivelse: 
Olderskog skole/SFO har eget opparbeidet levering og hentefelt ved skolehagen på 
småskolen.. Foresatte skal til enhver tid være kjent med rutiner for bruk av feltet.  
Ansvar: Avd.leder/SFOleder 
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Ved levering og hentefelt: 

 Det skal vises særlig aktsomhet i området.  
 Feltet er utformet slik at rygging er unødvendig. 

 Vis hensyn. Slå av motoren under levering og henting. 

 Feltet skal benyttes til kort tid ved levering og henting av elever. Ved behov 
for lengre parkering skal skolens øvrige parkeringsareal benyttes. 
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3.10 Gjennomgang av trafikksikkerhet i skolene i Vefsn kommune våren 2016 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Navn på skole: Kulstad skole 

 

Dato for utfylling av skjemaet: 11.05.16 

 

Navn på den som har fylt ut skjemaet: Trond Indergård    Stillingsfunksjon: Inspektør 
 

 

Trafikksikker skole: 

Vefsn kommune har 1. halvår 2015 påbegynt arbeidet med å bli sertifisert som en trafikksikker kommune. Dette arbeidet er igangsatt i samarbeid 

med Trygg Trafikk.   

Å bli godkjent som «Trafikksikker skole» innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel for godt og helhetlig 

trafikksikkerhetsarbeid.  

Det er utarbeidet kriterier for hva Trygg Trafikk mener en skole bør oppfylle for å bli godkjent som «Trafikksikker Skole». Kriteriene er utarbeidet 

med bakgrunn i Kunnskapsløftet og «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole». I tillegg til kriteriene er det utarbeidet en noe mer 

detaljert sjekkliste som vi ønsker skolene skal legge til grunn for å kvalitetssikre arbeidet. 

 

 Trygg Trafikk godkjenner en trafikksikker skole ut fra nedenstående kriterier som 

skal være dokumentert. 
 

Ja Nei Kommentar: 

  

Trafikksikkerhet i skolen generelt: 

 Skolen har en plan for å ivareta elevenes sikkerhet til og fra skolen, enten de går 

sykler eller blir kjørt. 

 Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, på sykkel, i 

bil/buss eller med kollektivtransport i skolens regi. 

 Skolen har gode rutiner for at planene blir fulgt av de ansatte og har en 

trafikkansvarlig lærer. 

 

 

X 

X 

X 

 

 

X 
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Trafikkopplæring i skolen: 

 Skolen har integrert trafikkopplæring i lokal læreplan/årsplan i tråd med 

Kunnskapsløftes kompetansemål. 

 Skolen legger til rette for at det blir gjennomført god trafikkopplæring 

           (for eksempel ved innkjøp av materiell eller kursing av ansatte) 

 

Samarbeid mellom skole og hjem: 

 Skolens læreplan for trafikk er årlig tema på foreldremøte 

 Foreldre blir involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid for eksempel gjennom 

Foreldrenes arbeidsutvalg 

 

X 

 

 

X  

X 

 

 

 

Gjennomføres fra høst 2017 

Nr. Tema/ spørsmål Ja Nei  

 Skolen har integrert trafikkopplæring i årsplanen på de ulike trinn i samsvar med 

Kunnskapsløftes kompetansemål: 

• Skolen har hjelmpåbud for elevene ved sykkelturer i skolens regi 

• Skolens sykkelopplæring inneholder teori, ferdighetstrening og sykkeltrening i trafikalt    

   miljø. 

• Sykkelopplæringen gjennomføres over tid på mellomtrinnet.  

• Personlig verneutstyr som sykkelhjelm, refleks og bilbelte inngår i undervisningen på 

småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. 

• Sykkelregler for gående og syklister er en integrert del av undervisningen på små og 

mellomtrinn. 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

  

 Skolen har utarbeidet retningslinjer for turer til fots, på sykkel, men bil og buss: 

• Retningslinjene er nedfelt i skolens internkontrollforskrift.  

• Retningslinjer følges opp årlig  

• Retningslinjene er gjort kjent for elever, ansatte og foresatte. 

X 

 

X 

X 

 

  

  

Det er utarbeidet rutiner for ulykkeshåndtering 

 

X 

 

 

 

Egen rutine og skolens kriseperm. 

  

Skolen har årlig trafikksikkerhet som tema på foreldremøte. 

 

X 
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Skolen har en trafikkansvarlig lærer 

 

X 

  

Anette Søttar 

  

Skolens ledelse har kartlagt skolens nærområde med tanke på risikofaktorer, herunder 

parkering, krysningspunkter, belysning, vegetasjon med mer.  

Kartleggingen og eventuelle forslag til utbedringer er rapportert til kommunens ledergruppe. 

 

X 

 

X 

 

 Skolens nærområde med 

tilkjøringsveier og 

snuplass/holdeplass er tatt opp i 

FAU og videresendt som sak til 

Teknisk drift 
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3.11       Sikkerhetsrutine ved bussholdeplass til  

Kulstad skole 

___________________________________________________________ 

 
Formål: 
Hindre ulykker på bussholdeplass 
 
Beskrivelse: 
Kulstad skole har eget busstilsyn i forbindelse med skoleskyss til og fra skolen. 
SFO setter opp tilsynet. 
Ansvar: SFO leder 
 
Ved annen busskjøring f.eks i forbindelse med skiturer, pekes det ut en ansvarlig 
voksen på trinnet som ivaretar sikkerhet på bussholdeplassen.  
Ansvar: Teamleder 
 
Elevene skal være kjent med rutiner ved bussholdeplassen. Rutinene gjennomgås 
ved skolestart om høsten. 
Ansvarlig: Kontaktlærer 
 
 
Ved bussholdeplassen: 
Om morgenen 

 Busstilsynet møter på holdeplassen før bussen kommer om morgenen. Følger 
elevene ned til skolen. 

 
Om ettermiddagen 

 Busstilsynet må være på plass før elevene avslutter skoledagen. 
 Ingen går foran sperringen før bussen er stoppet helt opp og den voksne gir 

signal om at det er klart for påstigning. 

 Elevene går på bussen etter hvert som de kommer. Oppholdstid utenfor 
bussene reduseres mest mulig. 

 
Fellesturer 

 Elevene stiller opp i to rekker klassevis i skolegården. 
 Elevene går samlet til bussholdeplassen. De voksne organiserer påstigning. 
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3.12 Gjennomgang av trafikksikkerhet i skolene i Vefsn kommune våren 2016 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Navn på skole: Granmoen oppvekstsenter 

 

Dato for utfylling av skjemaet: april 2016 

 

Navn på den som har fylt ut skjemaet: Torbjørn Os    Stillingsfunksjon: Rektor  
 

 

Trafikksikker skole: 

Vefsn kommune har 1. halvår 2015 påbegynt arbeidet med å bli sertifisert som en trafikksikker kommune. Dette arbeidet er igangsatt i samarbeid 

med Trygg Trafikk.   

 

Å bli godkjent som «Trafikksikker skole» innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel for godt og helhetlig 

trafikksikkerhetsarbeid.  

 

Det er utarbeidet kriterier for hva Trygg Trafikk mener en skole bør oppfylle for å bli godkjent som «Trafikksikker Skole». Kriteriene er utarbeidet 

med bakgrunn i Kunnskapsløftet og «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole». I tillegg til kriteriene er det utarbeidet en noe mer 

detaljert sjekkliste som vi ønsker skolene skal legge til grunn for å kvalitetssikre arbeidet. 

 

 Trygg Trafikk godkjenner en trafikksikker skole ut fra nedenstående kriterier som 

skal være dokumentert. 
 

Ja Nei Kommentar: 

  

Trafikksikkerhet i skolen generelt: 

 Skolen har en plan for å ivareta elevenes sikkerhet til og fra skolen, enten de går 

sykler eller blir kjørt. 

 Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, på sykkel, i 

bil/buss eller med kollektivtransport i skolens regi. 

 

 

X 

 

X 

 

X 

  

Som busskole har Granmoen 

prioritert et aktivt arbeid med 

gode forhold på skolebussen. Vi 

jobber gjennom elevråd med 

bussvakter og følger aktivt 
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 Skolen har gode rutiner for at planene blir fulgt av de ansatte og har en 

trafikkansvarlig lærer. 

Trafikkopplæring i skolen: 

 Skolen har integrert trafikkopplæring i lokal læreplan/årsplan i tråd med 

Kunnskapsløftes kompetansemål. 

 Skolen legger til rette for at det blir gjennomført god trafikkopplæring 

(for eksempel ved innkjøp av materiell eller kursing av ansatte) 

 

 

Samarbeid mellom skole og hjem: 

 Skolens læreplan for trafikk er årlig tema på foreldremøte 

 Foreldre blir involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid for eksempel gjennom 

Foreldrenes arbeidsutvalg 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

reglene i Bussvettkampanjen (som 

vi har vunnet en gang).  

 

Lokale fagplaner er under revisjon 

inneværende og neste år. 

 

 

 

FAU er en aktiv samarbeidspart i 

skolens arbeid. I år har de tatt 

initiativ til endring i skyssreglene 

for barneskolebarn på mørke veier 

om vinteren, samt følge opp 

Bussvett-arbeidet. 

Nr. Tema/ spørsmål Ja Nei Kommentar 

 Skolen har integrert trafikkopplæring i årsplanen på de ulike trinn i samsvar med 

Kunnskapsløftes kompetansemål: 

• Skolen har hjelmpåbud for elevene ved sykkelturer i skolens regi 

• Skolens sykkelopplæring inneholder teori, ferdighetstrening og sykkeltrening i trafikalt    

   miljø. 

• Sykkelopplæringen gjennomføres over tid på mellomtrinnet.  

• Personlig verneutstyr som sykkelhjelm, refleks og bilbelte inngår i undervisningen på 

småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. 

• Sykkelregler for gående og syklister er en integrert del av undervisningen på små og 

mellomtrinn. 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 Praktisk trening tas primært i 

forbindelse med aktivitetsuke på 

våren på mellomtrinnet, litt 

avhengig av årets utflukt. Vi har 

nå fått et antall sykler i gave og 

vil få dette gjennomført mer 

systematisk. 

 

 Skolen har utarbeidet retningslinjer for turer til fots, på sykkel, men bil og buss: 

• Retningslinjene er nedfelt i skolens internkontrollforskrift.  

• Retningslinjer følges opp årlig  

• Retningslinjene er gjort kjent for elever, ansatte og foresatte. 

 

 

X 

X 

X 

 

  

Rutiner ligger i Compilo. De 

ansatte får en årlig oppdatering på 

Compilo. Ellers følges 

«Bussvettreglene» 
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Det er utarbeidet rutiner for ulykkeshåndtering 

 

 

X 

 

 

Skolen følger rutinene i 

«Krisepermen» som alle skolene 

har kjøpt inn 

  

Skolen har årlig trafikksikkerhet som tema på foreldremøte. 

 

 

X 

 

 Tas ikke opp på samtlige trinn 

hvert år, men behandles både på 

småskolen og på mellomtrinn 

  

Skolen har en trafikkansvarlig lærer 

 

 

X 

 

 Skoleåret 2015 – 2016:  

Hanne Aune 

  

Skolens ledelse har kartlagt skolens nærområde med tanke på risikofaktorer, herunder 

parkering, krysningspunkter, belysning, vegetasjon med mer.  

Kartleggingen og eventuelle forslag til utbedringer er rapportert til kommunens ledergruppe. 

 

 

 

 

X 

 

 ROS analyse gjennomføres 

annenhvert år. Risikofaktorene 

som er belyst går på bussforhold 

og tas hånd om internt. 

Vinterskyss er endret av 

formannskapet 

 

Granmoen skole har også deltatt i 

barnetråkkregistreringer i Vefsn 

kommune. 
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3.13       Sikkerhetsrutine ved bussholdeplass til  

Granmoen skole 

___________________________________________________________ 

 

Rutine for å hindre ulykker på bussplass 
 
Aktivitet/beskrivelse  

 Vi holder elevene timen ut slik at flest mulig busser har ankommet før elevene 
går på bussplassen. Evt sørger vi for at de ikke går dit for å vente, når de 
slippes tidlig. 
 

 Når bussene er ankommet, går elevene på bussen etter hvert som de 
kommer. Opphold utenfor bussene reduseres mest mulig. 
 

 Når buss ikke er ankommet, skal elevene vente på fortauet, ikke på 
bussplassen. 
 

 Elevene skal ikke gå fra fortauet før bussen har stoppet helt opp. 
 

 De eldste elevene skal gå på først, de minste sist (bygger på erfaring om at 
avklart rekkefølge minsker behovet for å trenge seg på) 
 

 Ankommende bussjåfører må følge opp dette ved å ikke kjøre inn når det er 
uklar situasjon. 
 

 Kontaktlærer har ansvar for å skolere klassene i reglene. Hvis det fungerer, er 
det nok med en voksen på bussplass, den som følger 1.klasse. Hvis ikke, må 
inspeksjon styrkes, fortrinnsvis fra den klassen problemene oppstår. Inspektør 
setter inn ekstra inspeksjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

3.14 Generell rutine ved elevskader –  

Granmoen skole 

___________________________________________________________ 

Formål  
  
Å sikre best mulig hjelp til den skadede. 
 
Aktivitet/beskrivelse  
 
1. Tilkall eller send bud på andre voksne som er i nærheten hvis det kan gjøres 

uten å miste tid.  
2.  Skaff deg først overblikk over situasjonen. Snakk med den skadde. Sørg for 

frie luftveier og stabilt sideleie hvis nødvendig. (Det finnes egen rutiner for 
basseng, epilepsi, diabetes og lignende – se disse). 

3. Ved mistanke om skader i nakke og/eller rygg, skal vedkommende ikke flyttes 
på. 

4.  Skjerm den skadede fra omgivelsene, ved å la en annen voksen eller større 
elev holde skuelystne på avstand. 

 
5. Om den skadede skal rett til sykehus eller til fastlege, avgjøres av den voksne 

på skadestedet.  

 Har du mistanke om skade i nakke eller rygg, eller hvis elev er bevisstløs, ring 
113 og be om ambulanse.  Få sendt varsel til kontoret, som varsler foreldrene. 
Vent hos eleven. Utenom kontortid tar man selv kontakt med foresatte. 

 Er det ikke skade i nakke eller rygg, men likevel slik skade at du mener at 
skaden krever sykehusbehandling (brudd, kraftige blødninger, avrevne 
fingertupper), så skal ungen rett til sykehus. Da prøver du å ordne transport 
der du er, evt. med assistanse fra kontoret.  Kontoret varsles, og ringer 
foresatte, deretter 113 og tilslutt fastlege. Vi sier da fra om skaden og dens 
omfang og at vi er på vei til sykehus. 113 bes varsle fastlege.  

 Mener du at dette kan ordnes av fastlegen (sy 5 sting), så kan du ta eleven 
med til kontoret, som enten sørger for transport og varsler foreldre. Ofte vil 
foreldrene selv sørge for transport. 

 Skademelding kan skrives i ettertid. Kontoret må ha opplysninger om "når", 
"hvor", "hvem", "hvilken kroppsdel" (spesifiser høyre/venstre) og "hva som 
har skjedd" 
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3.15 Gjennomgang av trafikksikkerhet i skolene i Vefsn kommune våren 2016 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Navn på skole:  Elsfjord oppvekstsenter - skole 

 

Dato for utfylling av skjemaet:   25.04.16. 

 

Navn på den som har fylt ut skjemaet: Rolf Jakobsen    Stillingsfunksjon: enhetsleder/rektor 
 

 

Trafikksikker skole: 

Vefsn kommune har 1. halvår 2015 påbegynt arbeidet med å bli sertifisert som en trafikksikker kommune. Dette arbeidet er igangsatt i samarbeid 

med Trygg Trafikk.   

 

Å bli godkjent som «Trafikksikker skole» innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel for godt og helhetlig 

trafikksikkerhetsarbeid.  

 

Det er utarbeidet kriterier for hva Trygg Trafikk mener en skole bør oppfylle for å bli godkjent som «Trafikksikker Skole». Kriteriene er utarbeidet 

med bakgrunn i Kunnskapsløftet og «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole». I tillegg til kriteriene er det utarbeidet en noe mer 

detaljert sjekkliste som vi ønsker skolene skal legge til grunn for å kvalitetssikre arbeidet. 

 

 Trygg Trafikk godkjenner en trafikksikker skole ut fra nedenstående kriterier som 

skal være dokumentert. 
 

Ja Nei Kommentar: 

  

Trafikksikkerhet i skolen generelt: 

 Skolen har en plan for å ivareta elevenes sikkerhet til og fra skolen, enten de går 

sykler eller blir kjørt. 

 

 

X 

 

X 
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 Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, på sykkel, i 

bil/buss eller med kollektivtransport i skolens regi. 

 Skolen har gode rutiner for at planene blir fulgt av de ansatte og har en 

trafikkansvarlig lærer. 

Trafikkopplæring i skolen: 

 Skolen har integrert trafikkopplæring i lokal læreplan/årsplan i tråd med 

Kunnskapsløftes kompetansemål. 

 Skolen legger til rette for at det blir gjennomført god trafikkopplæring 

(for eksempel ved innkjøp av materiell eller kursing av ansatte) 

 

 

Samarbeid mellom skole og hjem: 

 Skolens læreplan for trafikk er årlig tema på foreldremøte 

 Foreldre blir involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid for eksempel gjennom 

Foreldrenes arbeidsutvalg 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

Har ingen trafikkansvarlig pr. i 

dag 

 

Har utarbeidet plan, må integreres 

bedre i lokal læreplan 

 

Skal på plass neste skoleår, en 

ansatt har vært på kurs 

 

 

 

Skal på plass neste skoleår 

Nr. Tema/ spørsmål Ja Nei  

 Skolen har integrert trafikkopplæring i årsplanen på de ulike trinn i samsvar med 

Kunnskapsløftes kompetansemål: 

• Skolen har hjelmpåbud for elevene ved sykkelturer i skolens regi 

• Skolens sykkelopplæring inneholder teori, ferdighetstrening og sykkeltrening i trafikalt    

   miljø. 

• Sykkelopplæringen gjennomføres over tid på mellomtrinnet.  

• Personlig verneutstyr som sykkelhjelm, refleks og bilbelte inngår i undervisningen på 

småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. 

• Sykkelregler for gående og syklister er en integrert del av undervisningen på små og 

mellomtrinn. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Har vært gjennomført tidligere, 

skal gjenopptas. 

 

 

 

 

Blir en del av planen neste skoleår 

 Skolen har utarbeidet retningslinjer for turer til fots, på sykkel, men bil og buss: 

• Retningslinjene er nedfelt i skolens internkontrollforskrift.  

• Retningslinjer følges opp årlig  

• Retningslinjene er gjort kjent for elever, ansatte og foresatte. 

 

X 

X 

X 
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Det er utarbeidet rutiner for ulykkeshåndtering 

 

 

X 

 

 

 

  

Skolen har årlig trafikksikkerhet som tema på foreldremøte. 

 

  

X 

 

  

Skolen har en trafikkansvarlig lærer 

 

  

X 

 

  

Skolens ledelse har kartlagt skolens nærområde med tanke på risikofaktorer, herunder 

parkering, krysningspunkter, belysning, vegetasjon med mer.  

Kartleggingen og eventuelle forslag til utbedringer er rapportert til kommunens ledergruppe. 

 

 

 

X 

 

X 

  

 

 

Ønske om redusert hastighet, 

skilting og inngjerding av 

skolegård er rapportert BE. 
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3.16       Sikkerhetsrutine ved bussholdeplass til  

Elsfjord skole 

___________________________________________________________ 

Formål: 
 
Hindre ulykker ved bussholdeplassen. 
 
Beskrivelse: 
 
Buss- og bilparkeringa disponerer samme område. Det betyr at parkeringsområdet 
ved skolestart og ved skoleslutt kan være uoversiktlig på grunn av mange kjøretøy 
på et forholdsvis lite område. Det er derfor veldig viktig at rutinene rundt bringing og 
henting av barn og elever blir fulgt. 
 
Ved bussholdeplassen: 
 

 Om morgenen: - Skolebussene skal slippe av elevene ved anvist plass og se til 
at elevene er kommet inn i skolegården før de setter seg i bevegelse. 

 Ved skoleslutt: - skolebussene skal være oppstilt på anvist plass før kl. 14.05. 
(skoleslutt). 

 Dersom bussene er forsinket, så skal ingen elever bevege seg mot 
bussparkeringa før bussene er parkert. 

 Elevene skal ikke oppholde seg utenfor bussene, men gå raskt om bord. 
 Oppholdstid utenfor bussene skal begrenses så mye som mulig. 
 Barnehagebarn som følger buss skal følges om bord av en voksen. 

 Bussavgang kl. 14.10. 
  
 

 


