
 
 

RETNINGSLINJER FOR KØRSEL MED BØRN 
 

Retningslinjerne gælder for alle børn i dagpleje samt kommunale- og private dagtilbud.  

 

Kørsel med børn i dagtilbud er omfattet af samtykke/kørselstilladelse fra forældremyndighedens 

indehaver. 

 

Børn i dagtilbud skal som hovedregel transporteres med offentlige transportmidler (busser og tog), 

turistbus (lejet bus med chauffør), taxa eller køretøj ejet af dagtilbuddet. Kun i særlige tilfælde kan 

private biler benyttes. 

 

Busser og tog 
Børn fra tre år og opefter skal spændes fast, hvis der er sikkerhedsseler i bussen. Det kan enten være 

hoftesele eller trepunktsele, afhængigt af hvad bussen er indrettet med. 

 

Hvis der er trepunktseler, må skråselen ikke sættes under armen, men skal sidde over skulderen. 

Der er ikke krav om fastspænding af børn under 3 år i busser og tog. Børn under tre år kan dog spændes 

fast med selen, hvis de er store nok til at kunne sidde op selv. 

Turistbus 
Hvis der er seler i bussen: 

 Alle fra 3 år og opefter skal bruge sele – også voksne! Selen kan enten være hoftesele eller 

trepunktsele. 

 Hvis der kun er er sele på nogle af pladserne (som regel på forsæderne og på det midterste 

bagsæde) skal man bruge selen, hvis man sidder dér. 

 

Hvis der ikke er seler i bussen: 

 Der er ikke krav om brug af sele, hvis der ikke er seler i bussen. I ældre turistbusser fra før 1999 

er der typisk ingen seler. 

 

Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at der ALTID bestilles busser med seler, når I fx skal på udflugt, så alle 

– både børn og voksne - kan spændes fast på turen.  

 

Rådet for Sikker Trafik: https://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/bus 

 

Taxakørsel 
Chaufføren har ikke pligt til at medbringe sikkerhedsudstyr til børn.  

Børn under tre år må medbringes på bagsædet af en taxa uden særligt tilpasset sikkerhedsudstyr og uden 

brug af sikkerhedssele. Børn på tre år og under 135 cm kan medbringes i en taxa uden særligt tilpasset 

sikkerhedsudstyr, hvis barnet sidder på bagsædet og bruger sikkerhedssele. 

Det anbefales, at børn, der transporteres med taxi til og fra dagtilbuddet - eksempelvis til 

sprogstimulering – benytter en selepude, selvom det ikke er påkrævet. 

Køretøj ejet af dagtilbuddet/dagplejeren 
Det er udelukkende personale med ansættelsesbrev (herunder også ansatte vikarer med 

ansættelsesbrev) og med gyldigt kørekort, som må føre køretøjet. 

https://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/bus


 
 
 

Føreren skal sørge for, at passagerer under 15 år er spændt fast i det rigtige udstyr. Ellers koster det et 

klip i kørekortet. 

 

Reglen om, at børn skal være spændt fast i godkendt sikkerhedsudstyr, der passer til alder, størrelse og 

vægt, gælder alle børn under 135 cm i højden.  

Indtil barnet er 3-4 år, bør det sidde i en autostol - gerne bagudvendt. De lidt større børn sættes på en 

selepude. Fra ca. 8 år/25 kg (og nu mindst 135 cm høj) er barnet som regel stort nok til at bruge 

sikkerhedssele. 

 

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. 
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