Retningslinjer for ture.














Vi overvejer altid hvor mange/hvilke børn, det er forsvarligt at have med. Vi vurderer personalets
erfaring og målet for turen.
Vi laver en liste over, hvilke børn der er med, og vi markerer på vores fremmødelister, hvem der er
med på tur.
Vi uddeler ansvaret for en gruppe børn til bestemte voksne, som så har liste med navne. Dvs. hvis 2
voksne går med 12 børn, så deles børnene op i 2 grupper a 6 børn.
Når vi går fra A til B - tælles børnene både ved afgang og ankomst, og når vi samles.
De voksne aftaler med børnene, hvor langt de må løbe væk, og hvor grænsen går for opholdet.
Børnene ved hjemmefra, hvor de skal hen, hvordan de skal komme fra A til B (gå/bus/gå) og hvem
de skal holde i hånde, og hvem der forrest og bagerst.
Der går altid en voksen næsten oppe foran og altid en bagerst. Går der 3 voksne med, går den 3. i
midten. Den bagerste voksen har ansvaret for dem, der sakker bagud.
Der medbringes altid en telefon, så der kan ringes om hjælp. Der kan altid ringes til børnehuset for
at få relevante telefonnr. til forældrene. Hvis alle er afsted medbringes en kontaktliste eller en
smartphone, der har adgang til BørneIntra.
Skal vi med bus aftales det, hvilken voksen der går først og sidst ind/ud. Sidste voksen har styr på
alle er med.
Er der fortov, fodgængerfelt eller gangstier skal disse benyttes.
Den forreste voksen/de forreste børn stopper ved alle kantsten, lyskurve, forgængerovergange mv.
og venter til alle børn er kommet frem. Når alle er klar, gås der over.
Når vi går tur skal der gås på række, holdes i hånden og der skal holdes øje med trafikken.

Kommer et barn for sent, må de blive i Børnehaven. Det kan evt. aftales at forælderen transporterer barnet
hen til målet med turen, såfremt det er muligt, og at turpladsen ikke er blevet optaget af et andet barn.
Er hele huset på tur samme dag, og den er varslet i god tid, er børnehaven lukket i det tidsrum turen varer.
Forældrene kan i disse tilfælde aflevere barnet på stedet hvor turen går til.

