Reisepolicy
for frivillige
organisasjoner på reise
Vi tar vare på egne og andres
barn i trafikken!
Som foresatt er du et forbilde for
organisasjonens medlemmer. Dine holdninger
bak rattet overføres fort, og det er viktig at du
kjører forsiktig og viser sunne holdninger.
Sjåføren skal påse at alle sitter fastspent i setebeltet før
man begynner å kjøre.

FOKUS PÅ SIKKERHET
Aktiviteter som de frivillige organisasjonene
gjennomfører skal oppleves som sikker for alle
medlemmene
En frivillig organisasjon skal også være bevisst sitt
samfunnsansvar innen folkehelsearbeidet i kommunen.
Denne reisepolicyen tar utgangspunkt i holdningsskapende
arbeid med særlig hensyn til trafikksikkerhet
Reisepolicyen skal bidra til at trafikksikkerheten ivaretas av og
for medlemmene. Dette gjelder til og fra aktiviteter og når man
er på reise.
Reisepolicyen tar for seg det personlige ansvar hvert medlem
og hver familie har og det ansvar organisasjonen til enhver tid
har for tilrettelegging av aktivitetene.
Formålet med reisepolicyen er å gjøre turen til en trygg og god
opplevelse for både deltakere og ledere.
Den skal skape trygghet for foresatte som overlater barn og
unge i organisasjonens varetekt og gi trygghet til lederne om
hva som forventes av dem.
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På bil- og busstur

Krav til transportselskapet







Vi beregner alltid god tid.
Bussen skal være utstyrt med trepunkts setebelter.
Bussen skal ikke rygge uten at det er vakt bak bussen.
Krav til transportselskapet skal vises gjennom handling – alle
bestillinger gjøres med dette kravet.
Reiseledere skal informeres om kravet og påse at alle
passasjerene sitter fastspent i bussen.
Reiseledere og andre ledere skal være aktpågivende mens
man venter på av-og påstigning.

I nærmiljøet












Vi beregner alltid god tid.
Vi holder fartsgrensene.
Sjåføren bruker alltid handsfree.
Vi har uthvilte sjåfører som passer på å få tilstrekkelig med
søvn før kjøring.
Vi tar pauser underveis på lange kjørestrekninger.
Vi har førstehjelpsutstyr.
Vi bruker buss med trepunkts setebelter.
Vi sikrer last i buss, bil og henger på forsvarlig måte.
Ved av- og påstigning skal sjåføren påse at passasjerene
ikke utsettes for trafikale uhell.
Planlegg kjøringen slik at du slipper å rygge hvis det er
mulig.
Ved rygging for å hente utstyr o.l. skal det alltid stå en
person bak bilen og påse at det ikke er noen i veien.
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Vi velger gang- og sykkelstier
Vi bruker refleks
Vi bruker sykkelhjelm
Vi bruker refleks-vest Vi bruker lykt når vi sykler i mørket
Vi passer på at sykkelen har riktig utstyr: - rød refleks bak og
gul eller hvit refleks på begge sider av pedalene. ringeklokke - to separate bremser som virker uavhengig av
hverandre. Den ene bremsen skal virke på forhjulet og den
andre på bakhjulet.
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