
Hvorfor en trafikpolitik
Humlebien har vedtaget følgende overordnede trafikpo-

litik, der er udgangspunkt for institutionens arbejde med 

trafiksikkerhed. Humlebien anerkender sin rolle i forhold 

til mindre børns trafiktræning og trafiksikkerhed. 

Humlebien vil arbejde for, at alle børn i institutionen får 

gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert 

i trafikken. Det gælder i institutionens dagligdag, i forbin-

delse med ture og særlige begivenheder i løbet af institu-

tionens åbningstid. 

Humlebien anerkender, at voksne traf ikanter er rollemo-

deller for børn og unge. Derfor vil institutionen arbejde 

for at ansatte lever op til denne rolle, og at forældrene i 

tilstrækkelig grad er informeret om deres rolle i relation 

til traf iksikkerhed. 

Humlebiens arbejde med trafiksikkerhed består i en række 

forskellige initiativer i samarbejde med og i forhold til 

børnene, de ansatte, forældre, lokalområdet og de lokale 

myndigheder – samt Rådet For Større Færdselssikkerhed 

(RFSF), der leverer træningsmateriale til institutionen. 

Begrundelse for udarbejdelse af denne trafikpolitik 
Børnene skal lære at færdes trygt og sikkert i trafikken.

Der er generelt meget og tung trafik ved institutionen om 

morgenen (Egmonts p-plads samt stationen). 

Der er for få parkeringsmuligheder tæt på institutionens 

indgang. 

Parkering ud for lågen på C.V.E. Knuthsvej og ud for institu-

tionen på Rygårds Allé forringer udsynet og skaber utryg-

hed for institutionens børn, forældre og ansatte. 

Der parkeres ulovligt foran institutionen.

Yderligere tiltag
Personalet opfordres til positivt at motivere børnene til at 

færdes rigtigt i trafikken. 

Der iværksættes trafikøvelser for børnene i nærmiljøet ved 

Humlebien (færdsel i trafikken, skiltelæsning o.s.v.).

Humlebien bestiller kun busser med sikkerhedsseler til 

børnene.

Der er børnesæder i Humlebien, som kan bruges til taxikør-

sel med børnehavens børn.

Materiale fra RFSF vedr. trafiksikkerhed udleveres til for-

ældrene i Humlebien.

Relevante trafikspørgsmål tages op på forældremøderne 

eller i informationsbreve til forældrene. 

Der er udarbejdet informationsmateriale, der angiver, hvor 

forældrene kan parkere lovligt i forbindelse med afleve-

rings og afhentningssituationerne. Dette er ophængt i vind-

fanget ved hoveddøren og udleveres til alle nye forældre. 

Der er valgt en trafikansvarlig blandt personalet, som løben-

de informerer om trafiksikkerhed ved materiale fra RFSF.

Der er indkøbt cykellygter, som personalet kan låne.
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Humlebiens trafikregler for ture ud af huset
· Børnene skal holde i hånd to og to eller tre og tre.

· Den voksne skal gå yderst ved kantstenen.

· Børn og voksne skal stoppe ved vejkryds og ind- og 

udkørsler. 

· Børn og voksne skal kigge sig for »til venstre – til 

højre – til venstre igen« før en vej krydses. Dette 

siges højt, så børnene hører det. 

· Børnene skal lære, hvad rød og grøn mand ved et tra-

f iklys betyder. 

· Såfremt et traf iklys bliver rødt, og gruppen af børn 

og voksne er midt i fodgængerfeltet, fortsætter hele 

gruppen over trods ”den røde mand”, såfremt det er 

mest hensigtsmæssigt.

· Der er min. to voksne med på tur.

· Hvis Morgenfruen og Valmuen er på tur sammen skal bør-

nene fortrinsvis gå sammen med deres lille/store ven.

· Når bussen forlades benyttes den midterste dør. Der 

gives tegn til chaufføren når alle er kommet ud.

· Børnene samles med en voksen på fortov/perron og 

står stille indtil bus/tog er kørt.

· Såfremt gruppen af børn og voksne skal ind i et tog eller 

en bus, går en voksen forrest og en voksen bagerst. Alle 

børn og voksne går ind og ud af samme dør, og børnene 

tælles lige efter, at toget eller bussen er forladt. 

· Ved færdsel i tunnelen på Hellerup Station går gruppen 

af børn og voksne langs væggen til højre. 

Mål 

Mål
· at øge de ansattes, børnenes og forældrenes viden 

om og opmærksomhed i relation til traf iksikkerhed 

· at sætte fokus på de ansattes funktion som rollemo-

deller i traf ikken 

· at starte traf iktræning med børnene 

· at undgå ”traf ikkaos” ved institutionen i af leverings- 

og afhentningstidspunktet 

Trafikuger
Der planlægges trafikuger over to uger for hele Humlebien 

en gang om året. I den forbindelse tilrettelægges f.eks. 

· aktive værksteder, med trafikrelaterede aktiviteter.

· et besøg af en færdselsbetjent.

·  ”mini-gå-prøve” med efterfølgende diplom.

·  tur til trafiklegeplads.

·  trafiklege på Humlebiens egen parkeringsplads.

·  trafikrytmik.

· at lave egne vendespil af fotos af trafikelementer. 


