
Trafikksikkerhet i barnehagen 

• Skolen har innlemmet trafikkopplæring i lokallæreplan/årsplan i tråd med Kunnskapsløftes kompetansemål 

• Temaet trafikksikkerhet er årlig tema på foreldremøte, herunder anbefalinger fra skolen vedrørende hente og bringe situasjon ved skolegården 

• Foreldre blir involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid for eksempel gjennom Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) 

• Foreldre mottar informasjon direkte fra skolen på hva som er gjeldende på enkeltturer i skolens regi 

• Hjemmesiden til Sør-Varanger kommune har henvisning til gjeldende anbefalinger og føringer vedrørende trafikksikkerhet i barnehage og skole 

 

Trafikksikker skolehverdag i Sør-Varanger 

Bringe og hente ved skolen 

Elever som kan gå til skolen selv, bør gå til skolen. Dette reduserer 
trafikkbildet ved skolen. 
 
Foreldre må kjøre barn til og fra skolen henvises til å slippe av barn i skolens 
drop sone, evt annen anvist plass. 
 
Vis hensyn! Det er ofte mye trafikk ved skoledagens start og slutt 

 

Sykle til skolen 

Råd og tips før sykkelturen 
Skolen anbefaler råd fra 
https://www.tryggtrafikk.no/skole/skoleveien/skolevei/ga-eller-sykle-til-
skolen/  

Utstyr 

Foreldrene til barnet bestemmer om barna får sykle til skolen eller ikke  
 
• Øv på hvor barna skal gå, stanse og hva de skal se etter når de krysser en 

vei 
• Gi barna gradvis mer ansvar for egne valg og vurderinger 
• Gå sammen med barna til de føler seg trygge på veien og mestrer 

utfordringene 
• Øv sammen flere ganger gjennom året. Det kan være flere utfordringer 

når det er mørketid og vinter 
• Før barna går alene kan det være lurt å gå et stykke bak slik at du kan 

holde øye med hva som skjer og har mulighet til å gripe inn 

• Sykkel som er i godkjent stand 

• Sykkelhjelm 

• Refleksvest eller lignende i 
vinterhalvåret 

https://www.tryggtrafikk.no/skole/skoleveien/skolevei/ga-eller-sykle-til-skolen/
https://www.tryggtrafikk.no/skole/skoleveien/skolevei/ga-eller-sykle-til-skolen/


 

Turer i skolens regi   

• til fots • Voksne bruker vest slik at de er godt synlig for elevene og for bilister 

• Det går alltid en voksen fremst og en bakerst 

• Elevene bruker fortau/gangsti ved ferdsel lang trafikkert vei 

• Elever på 1.trinn bruker vest slik at de er godt synlig for andre trafikanter 

• Refleksvest 

• på sykkel • Alle elever og voksne bruker sykkelhjelm 

• Sykkel som brukes må være godkjent 

• Ved kryssing av vei skal man gå av sykkel og krysse vei til fots fortrinnsvis 
ved fotgjengerovergang 

• Sykkel som er i godkjent stand 

• Sykkelhjelm 

• i bil • Foresatte må samtykke til transport i bil 

• Barn med behov for barnesete/bilpute må bruke dette 

• Alle passasjerer skal være sikret med sikkerhetsbelte 

• Sikkerhetsbelte 

• Godkjent barnesete/bilpute  

• med kollektivtransport • Elevene plasseres i hvert sitt sete 

• Elevene bruker sikkerhetsbelte i busser der dette er tilgjengelig. Skolene 
skal fortrinnsvis benytte seg av busser der elevene kan sitte sikret med 
sikkerhetsbelte 

• Ingen elever skal stå i midtgangen 

 

 


