
En felles «Gå til skolen» aksjon 

 

Formål: rette søkelyset mot sikkerhet ved barnas skolevei og belyse utfordringer som naturlig 
faller inn under dette. 

Deltagere: skoler som tilhører skolegruppe B og C (i første rekke – mulig å se for seg en økt 
utstrekning dersom en evaluering av aksjonen indikerer dette). 

Mulige samarbeidende aktører:  

- Trygg Trafikk (http://www.tryggtrafikk.no/) 
- Politiet,  
- FAU`er og skoleledelse ved deltagende skoler,  
- Helsesøstre,  
- SaLTo koordinatorer – for oversikt se: 
 www.salto.oslo.kommune.no/om_salto/article65490-20182.html,  
- Lokale Velforeninger….. 
 
Presse: varsles i god tid, ønsker optimalt med fokus og oppmerksomhet knyttet til dette. 
Vurder behov for en «pressekontakt» på hver skole (skoleleder/FAU?)? 

Vurder egen FB gruppe for de skoler som deltar i aksjonen – enklere å formidle 
beskjeder/informasjon? 

Gjennomføring av selve aksjonen: 

Første skoledag deles det ut et skriv til alle elever/foresatte med informasjon om «Gå til 
skolen» aksjonen. Alle foresatte oppfordres til å støtte opp under aksjonen og hjelpe til å gjøre 
skoleveien trygg ved å enten følge eleven til skolen eller å la eleven selv gå. 

Her kan også tas med en oppmuntring til «sunn kropp i et sunt legeme» - vi går til skolen, fin 
mosjon og godt for kropp og sinn. I tillegg kommer momentet rundt holdninger!  

FAU ved de deltagende skoler markerer seg i trafikkbildet rund egen skole – refleksvester er 
påkrevd! Foresatte som kjører sine barn til skolen, må vises til levering ved avtalt sted! 

All varelevering og elevkjøring må kanaliseres til avtalt sted - avtal med skolens ledelse. 

Aksjonens varighet:  

Fokus bør holdes oppe, ikke bare ved skolestart og den første tiden etter dette. FAU (og 
øvrige foresatte) bør holde fokus og aksjonere utover høsten. Mulig det kan være naturlig å 
avrunde aksjonen ved en markering av «refleksdag» (20.september). 

Oppfølging og etterspill:  

Kan følges opp som tema på foreldremøtene, mulig fulgt opp som lokal aksjon hver høst, 
etterspill i form av nytt kjøremønster ved egen skole / regler for elevkjøring og varelevering, 
kontakt med Samferdselsetaten med tanke på lokalt veibilde (fartsgrense, fartsdumper, 
innsnevringer av vei, broforbindelser med mer). 


