
Overordnet rutine ved tur/utflukt for skoler og barnehager i Færder kommune 

Turer til fots i nærmiljøet/skogen 

• Ansatte som skal på tur med barn skal ha oppdatert førstehjelpskurs. 
• Ringevikarer skal ikke gå på tur alene med barn. 
• Det er en voksen turansvarlig turleder som alltid har med seg en mobiltelefon, oppdatert 

telefon- og adresseliste når de er på tur. 
• Førstehjelpsutstyr skal alltid være med i tursekken. 
• Rutine fra beredskapsplan over hva vi skal gjøre dersom barn blir borte eller skader seg 

alvorlig, skal være med i sekken. 
• De voksne fordeler ansvar for enkeltbarn og grupper av barn etter hva som er mest 

hensiktsmessig. 
• Personalet skal til enhver tid vite hvor barna er og ha oversikt over hvor mange de er, det 

betyr jevnlig telling av barn. 
• Dersom en tur går langs trafikkert vei vurderes alltid om man skal repetere reglene for 

god ferdsel i trafikken som fotgjenger, samt hvordan man krysser en vei. 
• Det skal alltid gå en voksen foran og en voksen bak for å sikre at alle er med. 
• Dersom et enkelt barn krever full oppmerksomhet (for eksempel dotur), må andre voksne 

få beskjed om det slik at de kan overta ansvaret for de aktuelle barna som blir igjen. 
• Når vi går over overgangsfelt SKAL ALLTID en voksen stå/gå først og sist. Er det bare en 

voksen med skal denne stoppe når man har kommet over, for å sikre at alle barna har 
kommet seg trygt over gangfeltet. 

• Ved turer med bål skal det alltid være en voksen ved bålet, barna får ikke leke med bålet 
eller løpe rundt det. 

• Skal dere bruke kniver, sag, øks og lignende skal det ALLTID skje sammen med en 
voksen, barna skal aldri være uten oppsyn ved potensielle farer. 

• Det tas med fløyte, bjelle e.l. for å samle alle barna med. 

Turer til/ved vann 

• Alle generelle turrutiner gjelder. 
• Planlagte turer til vann forutsetter godkjent førstehjelps og livredningskurs hos ansatte. 
• Turer til vann skal avtales med leder i forkant av turen. 
• Det vurderes ut fra barnas alder og svømmeferdighet om de skal ha redningsvester på. 

Turer med buss/tog, sterk trafikk og mye folk 

• Dersom barnehagen/skolen bestiller buss eller annen transport til tur skal vi kreve 
transportmiddel med godkjent sikkerhetsutstyr og bilbelte. (jfr. kommunens miljø og 
trafikksikkerhetspolicy ved kjøp av transporttjenester) 

• Barna fordeles slik de voksne syns det er hensiktsmessig og trygt. 
• Barna får ikke leke på perrongen, men skal stå sammen med sin utvalgte voksne til 

tog/buss har stoppet. 
• Barna skal telles før vi går om bord og når alle er ombord og meldes til den ansvarlige 

voksne at alle er på, det samme skal skje når vi går av, en ansvarlig teller barna når de 
kommer av for å sikre at ingen blir igjen på tog/buss/trikk. 

• Pass på at elevene sitter i ro i setene og bruker sikkerhetsbelte under hele turen 

Tur med sykkel 

• Bruk av sykkelhjelm er påbudt – ALLTID! 
• Sykkelsjekk – bremser, lys, refleks, nok luft i dekkene, gir, ringeklokke 
• Gjennomgang av trafikkregler før tur 
• Viktig å ha fokus på: Over gangfelt, side av veien, skilting, tilpasse farten, myke 

trafikanter, bruk av gangfelt og vei 



Tur med bil/minibuss 

• Dersom barnehagen/skolen bestiller taxi eller annen transport til tur skal vi kreve 
transportmiddel med godkjent sikkerhetsutstyr og bilbelte. (jfr. kommunens miljø og 
trafikksikkerhetspolicy ved kjøp av transporttjenester) 

• Barn/elever transporteres som hovedregel ikke med privat bil/minibuss. 
• Dersom privat bil/minibuss allikevel benyttes skal følgende være på plass: 

o Signert samtykkeerklæring fra foresatte (se vedlegg) 
o Signert egenerklæring for sjåfører ved privat transport av elever (se vedlegg) 
o Sjekkliste for skolen/barnehagen ved privat transport av elever skal gjennomgås 

(se vedlegg) 

 


