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Tiltakets tittel:

”MARIE” - Trafikkopplæring i barnehager

Målsetting

•
•
•

Kort beskrivelse

•
•

•
•
•
•

Økt bevissthet om trafikksikkerhet blant barn, foreldre og barnehageansatte.
Tiltaket inngår i kommunens holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid, Trygge
Fredrikstad, med mål å redusere skader og ulykker i trafikken.
Tiltaket er i tråd med målene i Trafikksikkerhetsplan 2001 - 2004.
”Marie” kommuniserer trafikksikkerhet til barnehagebarn i alderen 3 - 6 år,
gjennom opplevelse, utfoldelse, deltakelse og musikkglede.
Marie er ei ”vanlig jente” som tar opp historier fra et tenkt nærmiljø som barna
kjenner seg igjen i. Temaer som tas opp: Bruke bilbelte, bruke sykkelhjelm, se
etter hverandre, se seg for langs veien og Lex Refleks. Inkluderer CD, hefte,
hånddukker og leketeppe.
2 ansatte fra hver barnehage deltar på kurs i dukkeføring (1 dag) og
trafikksikkerhetskurs (1 dag).
Barnehagene får besøk av Marie 2 ganger pr. år (evt. mer etter behov).
9 barnehager deltar i prosjektet, varighet på 2 år med oppstart våren 2003.
Prosjektet støttes av Folkehelseprogrammet i Østfold, Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg og Barnehageetaten. Konseptet er utviklet av Sprell Levende
Produksjoner ANS, tlf. 97982077/E.post:oddvamyk@online.no

Bilde

Organisering, ansv. for
gjennomføring

Prosjektet er forankret i Barnehageetaten, Omsorg- og oppvekstsseksjonen ved
fagsjef Gunn Glad Mathisen som ansvarlig for gjennomføringen.

Aktivitet, utfordringer

Mariekonseptet bygger på gruppeaktiviteter som inkluderer samtale, lek og andre
kreative uttrykksformer der barna selv deltar.

Lovverk, politisk vedtak

• Formannskapsvedtak 19.11.98 om Trygge Fredrikstad
• Kommunestyrevedtak 21.06.01 om Folkehelseprogrammet
• Kommunestyrevedtak 28.02.02 om Trygge Fredrikstad - videreføring
• Kommunens Trafikksikkerhetsplan 2001 - 2004
Kursevaluering - bruk av spørreskjema. Prosjektet evalueres etter 1. og 2. år.
Ønsker på sikt å oppnå færre skadde og drepte i trafikken.

Evaluering, helsefremmende resultat
Aktuell informasjon
dokumenter, webside
Kontaktperson
Adresse
Telefon
E.post

Konseptet er laget av Sprell Levende Produksjoner ANS, Tlf: 97 98 20 77
E.post: oddvamyk@online.no
Gunn Glad Mathisen
Line Ø. Angeloff
Fredrikstad kommune / Barnehageetaten Fredrikstad kommune/Plan- og miljøseksj.
P.b. 1405, 1602 Fredrikstad
P.b 1405, 1602 Fredrikstad
Tlf: 69 30 61 00
Tlf: 69 30 56 42
E.post: gugm@fredrikstad.kommune.no
E.post: loan@fredrikstad.kommune.no

