
 

 

Trafikpolitik 
”Med denne politik sætter Børnehuset Fladhøj trafiksikkerhed på dagsordenen og 
lægger op til en målrettet indsats i dagligdagen.” 

• Børnehuset Fladhøj anerkender sin rolle i forhold til mindre børns trafiktræning og 
trafiksikkerhed. 

• Børnehuset Fladhøj vil arbejde for, at alle børn i institutionen får gode forudsætninger 
og muligheder for at færdes i trafikken. Dette gælder i institutionens dagligdag, i 
forbindelse med ture og øvrige begivenheder i institutionen. 

• Børnehuset Fladhøjs arbejde med trafiksikkerhed består i en række forskellige 
initiativer i samarbejde med, og i forhold til, børnene. 

Mål og indsatsområder 

Det er et mål: 

• At øge børnenes viden om trafik og opmærksomhed i relation til trafik og trafiksikkerhed. 
• At sætte fokus på de ansattes funktion som rollemodeller i trafikken. 

Hvordan arbejder vi med trafik i hverdagen? 

• Vi lærer børnene af bruge fortov, fodgængerfelt, gå lige over vejen. 
• Vi lærer børnene at gå i ”den rigtige side” af vejen og at man skal ”gå ordentlig”, f.eks. ikke 

fjolle” ved en vej, hvor der ikke er fortov. 
• Vi lærer børnene at orientere sig til venstre, højre, venstre, inden de går over vejen. 
• Vi lærer børnene at være fokuseret og opmærksom, når de skal krydse en vej 
• Børn og voksne anvender trafikveste ved ture ud af huset, når vi færdes ved trafikerede 

veje. 
• Vi bruger sele, når vi kører med bus. 
• Vi leger trafiklege på legepladsen. 
• Vi snakker om trafik med børnene. 
• Vi gør børnene opmærksomme på andre medtrafikanter, ved at trække ind til siden og 

råbe højt, så alle kan høre det, at der f.eks. kommer en cykel. 
• Når børn og voksne cykler på stier eller leger cykellege på parkeringspladsen anvendes 

cykelhjelm. 

”Hvordan kan forældrene bakke op omkring Børnehuset Fladhøjs trafikpolitik? 

I kan, som forældre, støtte jeres børn ved: 

• At være gode rollemodeller for jeres børn, f.eks. ved at anvende cykelhjelm og anvende 
seler i bilen 

• F.eks. at snakke med børnene om rødt og grønt lys, hvornår og hvor det er sikkert, at gå over 
Vejen – og generelt at snakke med børn om at færdes i trafikken, når man er gående, på cykel eller 
kører i bil. 
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