
Trafikk- og miljøvakt ved Tasta Skole 
 

Ledelsen ved Tasta skole har i skoleåret 2015 /2016 tatt ansvar for å være synlig tilstede i Randabergveien for 

barn, voksne og trafikanter ved skolestart hver morgen. Dette har bidratt til økt trygghet på skoleveien, at færre 

barn blir kjørt til skolen og til lavere fart på busser, biler og syklister. Vi ønsker å fortsette ordningen, og satser 

på alle foreldre bidrar med å stille opp som vakter.  

 

FAU er opptatt av at barn og voksen kommer seg til skolen uten bruk av bil og at sikkerheten på skoleveien er 

høyest mulig. Ordningen ønskes derfor videreført, som et forsøksprosjekt for skoleåret 2016/2017. Vi håper flest 

mulig foreldre vil være med å sikre en trygg skolevei i året som kommer.  

 

I løpet av et år vil alle foreldre ta minst én vakt ved skolens innkjørsel etter følgende vaktfordeling: 

 

Oktober: Sjuende trinn   Januar: Fjerde trinn 

November: Andre trinn   Februar: Femte trinn 

Desember: Tredje trinn   Mars: Sjette trinn 

 

FAU-representanter har ansvaret for å tildele datoer til alle foreldre på hvert trinn, som selv tar ansvar for å stille 

i krysset mellom 0730 og 0805 på den gjeldende datoen. Dersom datoen ikke passer, skal denne byttes internt 

på trinnet. Det blir to foreldre på hver vakt. Vest og flagg kan hentes på skolen i bygg Tasta (i gangen) fra klokken 

0730.  

 

Det oppfordres til å ønske alle god morgen, skryte over elever som bruker refleks i mørke – eller som bruker 

hjelm på sykkel. Det er videre viktig å passe på at ingen går på parkeringsplassen – alle bør bruke den nye 

gåstien inn til skolen. Snakk gjerne med foreldre som leverer barn og sørg generelt for en trygg og hyggelig start 

på dagen. Anbefalt plass for vakt er markert med røde kryss og anbefalt vei å gå for elvene er marker med blå 

strek. 

 

Gi ditt bidrag til en trygg, bilfri og hyggelig skolevei for våre barn. Hilsen FAU ved Tasta Skole.  

 

 


