Med denne politik, håber vi på, at vi i samarbejde med forældrene kan få børnene ”klædt på” til at kunne færdes sikkert i
trafikken.
Det gælder i institutionens dagligdag, i forbindelse med ture og særlige udflugter, hvor Vi vil være gode rollemodeller.
Når Svalen er på gåture:











Holder børnene hinanden i hånden 2 og 2.
Er der fortov, benyttes dette.
Er der altid en voksen i første del af gruppen, og en voksen bagerst.
Når vejen krydses, skal der kigges til venstre/højre/venstre, alle skal være stille imens.
Er der fodgængerfelt, benyttes dette.
Bruges der refleksveste, ved mørkets frembrud.
Lærer børnene en god gå-kultur, ikke fjolle, ikke skubbe, ikke løbe….
Må de på bilfrie områder/markveje, gå uden at holde i hånd.
Må børnene aldrig gå længere end at de kan se en voksen.

Når Svalen er på cykelture:








Cykler børnene i en række.
Holdes der afstand.
Trækkes cyklerne over vejen.
Er der ingen der cykler med støttehjul.
Anvender vi refleksveste ved mørkets frembrud.
Anvender børnene cykelhjelme.

Når Svalen tager bussen:






Venter vi på bussen ved at vi står stille og holder i hånd 2 og 2.
Er der seler i bussen, anvendes disse.
Går der en voksen ind i bussen, med den forreste del af gruppen og en voksen bagerst.
Giver vi tegn til buschaufføren, når vi alle er ude og den kan køre.

Når Svalen kører i private biler:




Skal chaufføren være fastansat i Svalen.
Skal alle børn være fastspændte i godkendte autostole/selepuder.

Cykeldag om fredagen på Svalens legeplads:




Her medbringer børnene deres egen cykel og cykelhjelm.



Vi har vejskilte som vi øver med børnene.

Børn som har støttehjul på cyklen eller andet transportmiddel med (scooter, traktor, løbecykel….) skal ikke bruge
cykelhjelm.

Ved hente/bringe situationer er det ikke Svalens personale som har ansvaret.
I kan som forældre støtte jeres barn/børn ved:





Være gode rollemodeller, når I færdes i trafikken.
At snakke med dem om rødt og grønt lys og deres betydning.
At lade børnene vise, hvornår det er sikkert at gå over vejen.

