
Sjekkliste for barnehager 

Denne sjekklisten er kun veiledende. Det er viktig at punktene i vårt eksempel tilpasses 

eget internkontrollsystem og lokale forhold. Det vil alltid være elementer som er viktigere 

enn andre avhengig av den enkelte barnehagen og omgivelsene. Sjekklisten kan brukes 

blant personalet, som kan komme med sine innspill, men også på foreldremøter hvor 

foreldrenes oppfatning av sikkerheten kartlegges. Det kan være med på å bevisstgjøre 

foreldrene når det gjelder levering og henting av barna.  

 

 Ja/Nei Uheldige forhold Hva bør gjøres, når og hvor, 

av hvem? 
Ved henting og levering:    
Vi har parkeringsplasser for ansatte, 

foreldre og besøkende. 
   

Alle er informert om hvilke rutiner 

som gjelder for parkering, levering 

og henting av barn. 

   

Overgangen mellom barnehagens 

lekeareal og trafikkareal er 

forsvarlig. 

   

Trær og busker, snøhauger, 

søppelstativer og lignende hindrer 

ikke at barna ser og blir sett. 

   

Atkomstvei, parkeringsplass og 

uteplass er tilfredsstillende måkt og 

strødd vinterstid. 

   

Servicetransport:    
Melkebil, søppelbil og andre 

servicebiler har fått informasjon om 

når de kan levere/hente varer. 

   

Servicebilene har fått tydelig 

beskjed om hvor de kan kjøre og 

parkere. 

   

I barnehagetiden:    
Gjerdet rundt barnehagen fungerer 

slik det skal, er passe høyt og har 

ingen uønskede åpninger. 

   

Porten til barnehagen blir alltid 

lukket igjen, og barna klarer ikke å 

åpne den. 

   

På tur til fots:    
Personalet har vurdert sikkerheten 

på turen før den starter og tenkt 

gjennom den tryggeste ruten. 

   

Personalet har snakket med barna 

om turen på forhånd. 
   

Alle barn og voksne bruker 

refleksvest på tur, også i dagslys. 
   

Personalet har oversikt over hvor 

mange barn som er med på turen. 
   

På tur med bil eller buss:    
Alle barn bruker godkjent 

sikkerhetsutstyr tilpasset barnet. 
   

Hvis det benyttes privatbil må dette 

drøftes eller avklares på forhånd.   
   

Rutiner for trygg transport er 

gjennomgått og kjent av alle. 
   

Det sitter ingen barn under 140 cm 

foran aktiv kollisjonspute. 
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Det sitter ikke to barn i samme 

belte. 
   

Vi har sjekket med bestilt transport 

at de har tilfredsstillende 

sikkerhetsutstyr til vår barnegruppe. 

   

 


