
 

 

Trafikpolitik for Humlebien 
 

 
 
Med denne politik sætter Humlebien trafiksikkerhed på dagsordenen og 
lægger op til en mere målrettet indsats både i dagligdagen og for en 
forbedret trafiksikkerhed ved institutionens område. 
 
 



 
 
 
 
 
Trafikpolitik 
 
 
Humlebien har vedtaget følgende overordnede trafikpolitik, der er 
udgangspunkt for al 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 forbindelse med ture og særlige 
begivenheder i løbet af institutionens åbningstid 

 
• Humlebien anerkender, at voksne trafikanter er rollemodeller for 

børn og unge. Derfor vil institutionen arbejde for, at ansatte lever op 
til denne rolle og forældrene i tilstrækkelig grad er informeret om 
deres rolle i relation til trafiksikkerhed. 

 
• 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 



 
 
Trafikmiljøet omkring Humlebien 
 
 

• 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 institutionen på 

Rygårds Allé forringer udsynet og skaber utryghed for institutionens 
børn, forældre og ansatte 

 
• Der parkeres ulovligt foran institutionen 

 



Hvad gør Humlebien i dag? 
 
 
Personalet har udarbejdet praktiske retningslinier for, hvorledes ansatte 
og børn skal forholde sig i trafikken på ture ud af institutionen. 
 
Humlebiens praktiske trafikregler for ture ud af huset: 
 

• Børnene skal holde i hånd to og to eller tre og tre 
 

• 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 

 
• Børnene skal lære, hvad rød og grøn mand ved et trafiklys betyder  

 
• Såfremt et trafiklys 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 

 



 
 

• 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 og indsatsområder  
 
 
Det er et mål: 
 

• at øge de ansattes, børnenes og forældrenes viden om og 
opmærksomhed i relation til trafiksikkerhed 

 
• at sætte fokus på de ansattes funktion som rollemodeller i trafikken  

 
• at starte trafiktræning med børnene 

 
• at mindske trafikkaoset ved institutionen i afleverings- og 

afhentningstidspunktet 



Handleplaner 
 
 
Handleplaner for at realisere mål vedr. børnene: 
 

• Der planlægges trafiktema over to uger for hele Humlebien en gang 
om året. I den forbindelse tilrettelægges f.eks.  

 et besøg af en færdselsbetjent 
 ”mini-gå-prøve” med efterfølgende diplom 
 tur til trafiklegeplads 
 trafiklege på Humlebiens egen parkeringsplads                     
 aktive værksteder, hvor børnene laver t-shirts med 

rød/grøn mand, veje med fortove på legepladsen, skilte 
m.m.  

 skiltejagt 
 at lave egne vendespil af fotos af trafikelementer                                  

                                                                                                    
• Ved boldbanen på legepladsen vil der på udvalgte tidspunkter i 

dagligdagen være mulighed for at lege trafik-lege 

 
• Personalet opfordres til at synge trafiksange med børnene 
 
• Personalet opfordres til at snakke ulykker med børnene på saglig og 

fornuftig måde 



 
• Personalet opfordres til positivt at motivere børnene til at færdes 

rigtigt i trafikken frem for at skræmme  
 

• Der iværksættes trafikøvelser for børnene i nærmiljøet ved 
Humlebien (færdsel i trafikken, skiltelæsning o.s.v.) 

 
• Der undersøges, om det er muligt at få forøget tiden til at gå over 

fodgængerovergangene i nærheden af Humlebien 
 

• Humlebien vil fremover kun bestille busser med sikkerhedsseler til 
børnene 

 
• Der efterlyses børnesæder i Humlebien, som kan bruges til 

taxikørsel med børnehavens børn  
 

• Humlebien anmoder RFSF om at udarbejde materiale om 
trafiksikkerhed, som børnene kontinuerligt i institutionen kan blive 
konfronteret med ved eksempelvis spil, lyttebånd, skønlitterære 
trafikbøger, dyr/figurer som de kan lege med, og som de genkender 
fra trafikbøgerne 

 
 
Handleplaner for at realisere mål vedr. forældrene: 

 
• Materiale fra RFSF vedr. trafiksikkerhed udleveres til forældrene i 

Humlebien 
 

• Der oprettes en trafikklumme i ”Bien og Blomsterne”, hvor aktuelle 
spørgsmål og informationer kan formidles til forældrene 

 
• Relevante trafikspørgsmål tages op på forældremøderne   
 
• Der udarbejdes informationsmateriale, der angiver, hvor forældrene 

kan parkere lovligt i forbindelse med afleverings – og 
afhentningssituationerne 

 
 
 



• Det tages initiativ til at gøre trafikken på Rygårds Allé mere sikker. 
Der søges om opsætning af et digitalt skilt, der kan måle og vise 
bilernes hastighed samt skilt med advarsel om børneinstitution i 
nærheden  

 
• Der udarbejdes et spørgeskema til forældrene angående 

trafikadfærd 
 

• Der undersøges, hvorvidt der kan laves en aftale 
med en cykelhandler vedr. rabat ved køb af 
cykelhjelme 

 
 

 
Handleplaner for at realisere mål vedr. de ansatte: 

 
• Der vælges en trafikansvarlig blandt personalet 
 
• Ansatte informeres yderligere om trafiksikkerhed ved materiale fra 

RFSF 
 
• Der indkøbes cykellygter, som personalet kan låne 

 
  
Udgifter i relation til realisering af handlingsplaner 
 
I vid udstrækning ønsker Humlebien sponsorater til de materialer og 
remedier, som RFSF og Humlebien ikke selv er i stand til at afholde    
 
 
 


	Trafikpolitik
	Trafikmiljøet omkring Humlebien
	Mål og indsatsområder
	Udgifter i relation til realisering af handlingsplaner
	I vid udstrækning ønsker Humlebien sponsorater til de materi

