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Trafikpolitik for Dagplejen Aabenraa Kommune
Med denne trafikpolitik lægger dagplejen op til en målrettet indsats i dagligdagen. Der
sættes fokus på de ansattes funktion som rollemodeller i trafikken, samt øge børnenes
viden om trafik.

Emne

Handling

Dagplejeren



Dagplejeren er rollemodel og skal i sit daglige arbejde overholde
og rette sig efter gældende trafikregler. Dagplejeren, der skal på
ture ud af huset med dagplejebørnene, skal vise og italesætte
sine handlinger i trafikken



Dagplejeren samt dagplejebørn skal benytte refleksvest i de
mørke måneder



Dagplejeren skal benytte lysregulering og fodgængerovergange



Dagplejebørnene skal lære hvad en rød eller en grøn mand ved
et vejkryds betyder



Dagplejebørnene skal lære at orientere sig og se sig for i trafikken



Dagplejeren og dagplejebørn skal stoppe op og orientere sig ved
vejkryds samt ind- og udkørsler



Dagplejeren og dagplejebørn skal kikke sig for ”til venstre - til
højre - til venstre igen” før et vejkryds og når en vej krydses.
Dette siges højt så børnene hører og lærer det



De yngste dagplejebørn som ikke sidder fastspændt i tvillingevognen skal gå inderst på fortovet - de ældste dagplejebørn
yderst. Dagplejebørnene skal have mavesele på



Større dagplejebørn kan eventuelt gå uden sele, men skal holde i
håndtag og altid gå inderst på fortovet

Gå tur med tvillingevogn ved befærdet vej
hvor der er fortov
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Handling

Gå tur med tvillingevogn langs større vej,
hvor der ikke er fortov



Gældende trafikregel skal følges dvs. der gås mod færdselsretningen



Dagplejebørnene skal have sele på og gå inderst, eller sidde i
tvillingevognen. Ingen dagplejebørn må gå yderst mod vejen

Gå tur med tvillingevogn på stier samt
grønne arealer uden
trafik



Dagplejebørnene skal ikke have maveseler på og behøver ikke at
bruge håndtag på vognen. Kun børn der sidder i tvillingevognen
skal være iført seler

Christianiacykel



Dagplejeren og dagplejebørn skal være iført cykelhjelm og dagplejebørnene skal være fastspændt
I øvrigt skal gældende færdselsregler overholdes
Offentlig transport

Offentlig transport fx
bus eller tog



Regler for børn i bussen – jfr. Rådet for Sikker Trafik
Hovedreglen er, at hvis der er en sele på pladsen, skal denne
bruges, ligesom reglerne er for personbiler

Hvis der er seler i bussen



Skal børn fra tre år og opefter bruge selen. Selen må ikke sættes
under armen, men skal sidde over skulderen



Børn under tre år må gerne sidde uden sele



Hvis der er barnestol eller selepude til rådighed i bussen, skal
børn fra tre år og op til 135 cm. bruge det



Så må børn gerne sidde uden sele, ligesom alle andre i bussen

Hvis der ikke er seler i
bussen

Egen bil
Kørsel i egen bil



Hvis der benyttes egen bil, skal barnet altid benytte godkendt autostol
Lejet taxa eller bus

Taxa og bus (lejet)



Hvis der benyttes taxa eller bus, stiller dagplejen krav om, at der
forefindes godkendte seler og autostole til dagplejebørnene
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