
Bakkehusets trafikpolitik 

 
Trafikpolitik: 
Hvorfor trafikpolitik? 

I Bakkehuset vil vi arbejde for, at alle børn i institutionen får gode 

forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken. Det gælder i 

institutionens dagligdag, i forbindelse med ture og særlige begivenheder i løbet 

af institutionens åbningstid. 

 
 

Det pædagogiske arbejde med trafikpolitik fælles retningslinjer i 

hele Bakkehuset: 

 Taler om steder i trafikken: Hvilke trafikanter går eller kører hvor? 

 Taler om regler i trafikken. Hvad betyder et fodgænger overfelt. 

 Hvad betyder en kantsten. 

 Se til højre, se til venstre se til højre 

 De største børn går med de mindste i hånden, så de mindste lærer af de 

store. 

 Vi lærer børnene at gå i venstre side af vejen, når der ikke er et fortov. 

 Vi øver, at fortovskanten betyder stop og se dig for. 

 Vigtigt at koncentrere sig. Kan se og lytte efter biler.  

 Trafikveste, også de voksne for at være gode rollemodeller for børn og 

forældre. 



 Vi er altid to voksne, og den voksne går yderst mod trafikken. 

 At der er en voksen i fortrop og en voksen i bagtrop. 

 Det pædagogiske personale vurderer ud fra størrelse af børnegruppen og 

alder af børnene, hvor mange voksne der skal med på tur. 

 Gå hånd i hånd. 

 

Bus: 

Hvis vi skal med bussen er der altid en voksen, der stiger først på bussen og 

sidst på bussen. Når vi forlader bussen er der altid en voksen, der forlader 

bussen først og forlader bussen sidst. Den voksen der står af først samler alle 

børn et sikkert sted, og den voksen der står af sidst sørger for at alle børn er 

kommet ud. Vi har seler på. Ved offentlig transport er der ikke seler.  

På bus og togturen skal børnene sidde ned. Tæl børnene ved på- og afstigning. 

 

 

 Færdsel på parkeringspladsen: 

at slukke motoren på P-pladsen, når børn hentes og bringes. 

 at benytte de aftegnede P-båse. 

 bruge reflekser i vinterhalvåret. 

 køre i lav hastighed. 

 

Vi opfordrer forældre til at bidrage til læren om god trafikskik  

 

https://sikkertrafik.dk/rad-og-viden/til-fods/born-til-fods/ 
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