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RETNINGSLINIER FOR TRANSPORT AF BØRN 
 
”Retningslinier for transport af børn” omhandler transport af børn i personbiler. 
Retningslinierne gælder for alle børn, der går i et dagtilbud (kommunal og selvejende 
daginstitution samt dagpleje) og transport af disse børn i personalers privatbiler og 
Dagtilbuds minibusser. (En minibus er i disse retningslinier defineret som et køretøj, 
der maksimalt kan medtage 8 passagerer ud over føreren, og dermed betragtes 
minibussen som en almindelig personbil.)    
 
For transport af børn i taxi og busser gælder andre regler. Disse regler kan læses på 
www.politi.dk – ”Regler om sikkerhedsseler”. 
 
FØREREN AF BILEN/MINIBUSSEN  
Det er udelukkende personale med ansættelsesbrev, herunder også ansatte vikarer 
med ansættelsesbrev og med gyldigt kørekort, som må transportere børn.  
Det er altid føreren af bilen/minibussen, der har ansvaret for passagerne under 
transport og at bilen/minibussen er i lovlig stand ved kørsel. 
 
PASSAGERER OG BEMANDING 
Der må kun medtages det antal passagerer, som der er siddepladser + seler til i 
bilen/minibussen. Den enkelte daginstitution/dagpleje afgør selv hvorledes transport 
af børn skal foregå. Altså hvor i bilen/minibussen børnene anbringes i godkendte 
sæder/seler, og hvorvidt man vil benytte en ekstra voksen under transporten (specielt 
i forbindelse med transport i minibus). 
 
KØRSELSTILLADELSE 
Forældre (forældremyndighedsindehaver) skal give skriftlig tilladelse til at 
institutionens personale må køre med barnet i minibussen samt i privat personbil. 
Daginstitutioner kan benytte børnestamkortet fra IDIS, der har en dækkende 
formulering (”Bilkørsel med fastansat personale”). Dagplejen kan benytte 
dafoloblanket nr. 0438 – ”Transport af børn i institution/dagpleje”. 
 
FORSIKRING VED KØRSEL I PRIVAT BIL 
Hvis børnene transporteres i personalers private biler, er det vigtigt, at bilens ejer 
sikrer sig, at børnene er dækket ind under bilens forsikring. Forsikringen skal dække 
transport af børn i arbejdstiden.  
 
FASTSPÆNDING 
Alle i bilen/minibussen skal være spændt fast. Børn under 135 cm skal være spændt 
fast i godkendt sikkerhedsudstyr, der passer til vægt og højde. Da børn op til 6 års 
alderen er under 135 cm, gælder denne regel for alle børn i dagtilbud. Børn op til ca. 1 
år skal sidde i babystol, børn i alderen 1-4 år i barnestol og børn fra ca. 4-6 år skal 
sidde på selepude med ryglæn i en tre-punktsele. 
 
Yderligere råd om fastspænding af børn i bilen kan læses i pjecen ”Børn i bilen” 
(udgivet af Rådet for Sikker Trafik) på www.sikkertrafik.dk – ”I bil”. 
 
   Dagtilbud – januar 2011 



TILLÆG TIL RETNINGSLINIERNE 
 
Forhold vedr. busser og minibusser i Dagtilbud 
 
VEDRØRENDE Falck ABONNEMENT   
Samtlige busser og minibusser er omfattet af det kommunale Falckabonnement, læs mere herom på 
EK-net. Men skulle uheldet være ude og der sker en punktering m.m., så kontakt Falck og få 
assistance ved at oplyse kommunens abonnementsnr. 00561000 og selvfølgelig bussen/minibussens 
indregistreringsnr. 
 
Gratis forbindingsstoffer kan som altid afhentes hos Falck på adressen Gammelby Ringvej 2, 6700 
Esbjerg - mellem klokken 09.00 og 15.00.  HUSK REKVISITION - skal medbringes (findes på 
EK-net under håndbøger / Falck rekvisition, bestilling af materiel).  
 
VEDLIGEHOLD OG SYN  
Minibussen indkaldes til syn hvert 2. år, hvor I selv bestemmer synshal. Dog er det vigtigt, at den 
oplyste deadline ift. synet overholdes. Man behøver ikke at bestille tid til syn, da man kan få 
foretaget et ”drive in syn” i dag. 
 
Ved vedligeholdelsen af bussen/minibussen er det vigtigt at sørge for at få udbedret små/mindre 
skader så hurtigt som muligt, inkl. rustdannelser. Det er en god idé at få mindst et par forskellige 
tilbud fra autoværksteder, som I selv vælger. Det anbefales, at bussen/minibussen får et servicetjek 
én gang om året, hvor bl.a. bremser og styretøj efterses. 

Endvidere anbefales det at give minibussen en vask mindst én gang i kvartalet – vær opmærksom 
på at finde en vaskehal, som kan matche minibussens højde. Desuden anbefales det at give 
minibussen lakforsegling halvårligt. 

FORSIKRINGSREGLER 
I forbindelse med skade/hærværk på bussen/minibussen, er der en selvrisiko forbundet med 
reparationen. Samtlige daginstitutioner har derfor etableret en central pulje til dækning af nævnte 
selvrisiko.  

Kontakt Team Økonomi i Dagtilbud, hvis I har en selvrisiko, som skal dækkes i forbindelse med en 
skade. Læs mere om gældende forsikringsforhold via linket: http://eknet/Vaerktoj og vær 
opmærksom på at skadesanmeldelser skal sendes direkte til Beredskab – 
Forsikringsadministrationen, Gl. Vardevej 97, 6700 Esbjerg. (Selvejende institution med egen bus 
eller minibus skal kontakte eget forsikringsselskab ifm. skade). 

Forhold vedr.  bus og minibusser der er tilknyttet en udflytterbase 
”Grønærten” og alle minibusser er fuldt forsikrede, inkl. personskade og kasko.  
Alle udgifter vedrørende bus og minibussernes vedligehold konteres på ”Bus udflyttergruppe”, 
hvorefter der vil ske en økonomisk udligning i forbindelse med den årlige budgetregulering. Er der 
tale om større udgiftsoverslag kontaktes Pædagogisk Team i Dagtilbud. 
 
 

For yderligere spørgsmål kontakt projektkoordinator Elmer Pedersen, tlf. 76161824              
eller projektkoordinator Jesper Odderskov, tlf. 76161889. 


