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HMS-område
Barn og sikkerhet

Gjelder for
Barn

Merkelapper

Lovhenvisninger
Miljørettet helsevern i barnehager
og skoler: §14
Forskri� om bruk av personlig
verneutstyr under kjøring med
motorvogn: §1

Fagreferanser
Barn i bil
Små barn i buss

Interne referanser

Rutinen skal sikre at barna fraktes forsvarlig i kjøretøy

 

Ansvar

Styrer er ansvarlig for at barna fraktes forsvarlig når barnehagen skal på tur med bil eller buss.

 

Handling

Vi benytter kun o�entlig transport når vi skal transportere barn i barnehage.

 

Personbil/drosjer benyttes for barn som foreldre vurderer kan sitte i beltestol:

Vi tar hensyn til tillatelser og reservasjoner i forbindelse med barn og trafikk.

Vi sikrer barna i henhold til Trygg Trafikk sine anbefalinger om sikring av barn i bil, se faktaboks nederst. 

Foresatte får beskjed om å ta med seg beltestol når barnehagen skal på tur.

Foresatte fester beltestolen  i bilen dersom det er mulig.

Barn med behov for bakoverlente barnestoler medbringes  ikke.

 

Turbuss:

Vi tar hensyn til tillatelser og reservasjoner som er avtalt angående barn og trafikk.

Vi sikrer barna i henhold til Trygg Trafikk sine anbefalinger, se faktaboks nederst.

Barn under 15 kilo/100 cm plasseres i en vekt- og høydetilpasset, forovervendt bilstol, hvilket forutsetter at bussen er
utstyrt med trepunktsseler.

 

Bybuss:

Vi bruker bybusser der dette tilbys som en del av ruta ihht busselskapet.

Vi plasserer barna i hvert sitt sete så langt det lar seg gjøre.

 

 

https://lovdata.no/forskrift/1995-12-01-928/%C2%A714
https://lovdata.no/forskrift/1979-09-21-7/%C2%A71
https://www.tryggtrafikk.no/sikring-av-barn-i-bil/
https://www.tryggtrafikk.no/sikring-av-barn-i-bil/barn-i-buss/
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Trygg trafikk sine anbefalinger om sikring av barn i bil og buss

 Bil

Småbarn 0- 4 år

Småbarn opp til minst fire år skal så langt det lar seg gjøre, sikres i et bakovervendt barnesete.

Bakovervendt barnestol skal ikke benyttes i forsetet der det er airbag. Unntaket er hvis airbagen er slått av.

I biler hvor det ikke er bilstoler, skal barn under tre år ikke transporteres.

 

Større barn 5- 12 år

Barn skal bruke godkjent barnesikringsutstyr som er riktig i forhold til deres vekt og høyde til de er 135 cm høye.
Beltestol er anbefalt, bilpute kan brukes når beltestol er for liten og barnet er over 22 kg og 125 cm.

Barn mellom 135 cm og 150 cm skal bruke godkjent barnesikringsutstyr dersom slikt utstyr er tilgjengelig i bilen.

 

Turbuss

Barn under 15 kg/ 100 cm:

Barn under 15 kilo/ 100 cm bør sitte i en vekt- og høydetilpasset bilstol i bussen. Dette kan være forovervendt eller
bakovervendt bilstol, hvilket forutsetter at bussen er utstyrt med trepunktsbelter. Det kan også være et
bakovervendt sete som er integrert i bussens seter.

Hvis ikke barnehagen og transportselskapet klarer å oppfylle disse anbefalingene, bør ikke barnehagene reise på
busstur med de minste barna

Barn over 15 kg/ 100 cm:

Barn over 15 kilo eller 100 cm bør sitte sikret i en beltestol eller på pute i bussen. Det forutsetter at bussen er utstyrt
med trepunktsbelter.

 

Bybuss

Barnehager bør ikke bruke bybusser hvis ruta går på veier der fartsgrensen er over 50 km/t.

Barna bør plasseres i hvert sitt sete og ikke stå i bussens midtgang.

 

Trygg Trafikk ser at disse anbefalingene medfører praktiske problemer for barnehager og foreldre, som ønsker å
transportere de minste barna i buss. Trygg Trafikk mener likevel at her må hensynet til sikkerhet gå foran
fremkommelighets- og transportbehov.

 


