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Trafikksikker skole er et konsept utarbeidet for å kvalitetssikre at skolens trafikksikkerhetsarbeid 

ivaretar krav som lover og forskrifter stiller. Å bli godkjent som Trafikksikker skole innebærer ikke 

garanti for at ulykker ikke skjer. Det er et kvalitetsstempel for godt og helhetlig arbeid med 

trafikksikkerhet.  
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Hvorfor lokal læreplan i trafikk  
Trygg Trafikk anbefaler at skoler har en lokal læreplan i trafikk for å sikre en helhetlig og systematisk 

trafikkopplæring i tråd med Kunnskapsløftet og gjeldene forskrifter. 

I følge forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, skal virksomhetene drives slik at 

skader og ulykker forebygges. Rektor/virksomhetsleder er ansvarlig for at skolens rutiner for turer til 

fots, på sykkel og med bil/buss er godt kjent og at disse overholdes.  

 
Kriterier for en trafikksikker skole 
 Skolen har en plan for å ivareta elevenes sikkerhet til og fra skolen, enten de går, sykler eller blir 

kjørt. 
 Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, sykkel, i bil/buss eller med 

kollektivtransport i skolens regi. 
 Skolen har gode rutiner for at planene blir fulgt opp 
 Skolen har integrert trafikkopplæringen i skolens periodeplaner i tråd med Kunnskapsløftets 

kompetansemål 
 Skolen legger til rette for at det blir gjennomført god trafikkopplæring – blant annet ved innkjøp 

av materiell eller kursing av lærere. 
 Skolens trafikkplan er et årlig tema på foreldremøter og i Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). 
 FAU blir involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid  

 
Godkjenning som Trafikksikker skole 
For å bli godkjent som Trafikksikker skole må alle kriteriene for «Trafikksikker skole» oppfylles, og 
følgende dokumentasjon framlegges: 
 

 Skriftlig bekreftelse fra rektor på at alle kriteriene er oppfylt 
 Årsplan hvor trafikk er integrert 
 Rutiner for turer til fots, med bil eller buss/trikk 

 Oversikt over tema trafikk på foreldremøter 

Beskrivelse av Gosen skole og trafikale forhold 
Gosen skole er en ungdomsskole med 12 klasser, 4 paralleller og en avdeling for elever med 
store sammensatte lærevansker (ATO). Skolen har omlag 370 elever og 80 ansatte.  
 
Skolen ligger i et boligområde og grenser i vest til Madlamarkveien som er en av 
hovedveiene i Madla bydel. Det er anlagt både undergang og overgangsfelt for gående og 

sykler, og fortau på begge sider av denne veien. Ved innkjørselen til skolen er det god 

belysning og anlagt rundkjøring med lysmast.  
 
De fleste elever går eller sykler til skolen. Noen blir kjørt I privatbil eller tar buss pga. lang 
skolevei. Mange av elevene på ATO bruker minibuss og drosje til og fra skolen. Mesteparten   
av personalet bruker privatbil og parkerer på oppmerkede plasser på området. Noen ansatte 
går, sykler eller tar buss. Skolen har fast busstransport til svømming og bestiller buss til 
enkelte ekskursjoner. Da møter elever og lærere ved bussholdeplassen i Jernalderveien.  
 

http://www.tryggtrafikk.no/tema/trafikksikker-kommune/grunnskole-trafikksikker-kommune/


3 
 

FAU er en viktig medspiller i arbeidet med trafikksikkerhet. Trafikk er et eget område i FAU 
sin handlingsplan og et FAU medlem har trafikk som et særlig ansvarsområde. Plan for 
trafikksikkerhet tas opp 1 gang pr. år – fortrinnsvis om høsten. 

 
Trafikal utfordring 
Trafikksituasjonen ved skolens adkomstvei og ved innkjøring til skoleområdet gir oss 
utfordringer. Her møtes gående, kjørende og syklende hverandre. I den siste tiden har 
elevene tatt i bruk ståhjuling og annet elektrifisert kjøretøy.  Særlig ved skoledagens start og 
slutt opplever vi en utfordrende trafikksituasjon. 
 
 

Skolens ledelse har ansvaret for at planen er kjent og brukes gjennom at: 
 Tema fra lokal planen for trafikksikkerhet inngår i skolens periodeplaner 

 Personalet følger opp og bruker skolens plan for trafikksikker skole 

 FAU er kjent med skolens plan for trafikksikkerhet og bidrar til å bruke planen  

 Elevene har et aktivt og positivt forhold til trafikksikkerhet 

 Skolens plan for trafikksikkerhet evalueres årlig  

 Skolens HMS gruppe følger opp plan for trafikksikkerhet   

 Skolens ledelse har trafikksikkerhet som sak på ledermøter   

 Skolemiljøutvalget følger opp plan for trafikksikkerhet  

 Minst et Pedagogisk Forum pr. skoleår settes av til tema trafikksikkerhet 

Kunnskapsløftet om trafikk 

I generell del av læreplanen står det blant annet at skolen skal ruste barn til å møte livets oppgaver 

og mestre utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv 

og sitt liv. Videre står det at opplæringen må tilføre holdninger og kunnskaper som varer livet 

ut og lære de unge å se framover og øve evnen til å treffe valg med fornuft.  

Kompetansemål i naturfag etter 10. trinn 

Elevene skal gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved 

uhell og ulykker. 

Selv om kompetansemålet er lagt til naturfag anbefaler Trygg Trafikk at trafikkopplæring behandles 
som et tverrfaglig emne. Trafikkrelaterte emner egner seg godt å ta opp i: 

 Elevrådsarbeid (argumentasjon, gruppepress f. eks. i forhold til sykkelhjelmbruk) 

 Samfunnsfag (teknologiske endringer, rus, miljø, regler, sanksjoner) 

 Kroppsøving (førstehjelp, livsstil og helse) 

 Religion, Livssyn og Etikk (verdivalg, gruppepress, identitet, ungdomskultur) 

 Kunst og Håndverk (design av produkt, visuell kvalitet) 

 

Hva er trafikksikkerhetsutstyr  

Trafikksikkerhetsutstyr deles inn i skadereduserende (hjelm og belte) og ulykkesforebyggende utstyr 

(refleks). Det finnes sikkerhetsutstyr i biler, men det er ikke tatt med i denne veiledningen.   
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Å gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader, vil i et naturfaglig 

perspektiv inneholde lærestoff om:  

 

 Menneskets forutsetninger (hva en kropp kan tåle) 

 Naturfaglige begreper (kraft, akselerasjon, støttid) 

 Beregninger (fart) 

 Drøftinger (hvordan vi kan unngå og begrense skader  

Å gjøre greie for betydningen av trafikksikkerhetsutstyr handler også, i et trafikksikkerhetsperspektiv, 

om viljen til å bruke det.  

Grunnleggende ferdigheter i naturfag – med trafikk som tema 

 
Å kunne utrykke seg muntlig og skriftlig:  

 Argumentere for bruk av sikkerhetsutstyr og gi konstruktive tilbakemeldinger til medelever 

 Beskrive egne opplevelser og observasjoner av hvordan hjelm, belte og refleks fungerer 

 Å skrive rapporter fra eksperimenter og forsøk med hjelm, belte og refleks 

 Formulere spørsmål og hypoteser om kreftene ved en kollisjon 

 
Å kunne lese:  

 Å lese og forstå oppgavetekst knyttet til hjelm, belte og refleks 

 Å finne informasjon om trafikksikkerhet på ulike nettsted, i aviser og læreverk 

 Å lese og reflektere over en ulykkesstatistikk 

 
Å kunne regne:  

 Å bruke og forstå benevninger knyttet til trafikk (strekning, tid, masse, fart, akselerasjon, kraft) 

 Å bruke formler for å gjøre beregninger knyttet til forsøk om hjelm, belte og refleks 

 Å tolke resultat fra egne beregninger og kunne sette disse inn i en større sammenheng 

 Å gjøre lokale undersøkelser, for eksempel undersøke hjelmbruk ved egen skole, og bruke disse 
dataene til å lage statistikk 

 
Å kunne bruke digitale verktøy:  

 Bruke regneark til statistikk etter tellinger eller gjøre beregninger i forhold til fart og krefter 

 Bruke ulike nettsted for dokumentasjon, informasjon, publisering, opplæring og visualisering.  

 
Foreldresamarbeid  
Skolen vil legge til rette for et godt foreldresamarbeid om elevenes læringsmiljø. En del av 
læringsmiljøet er også skoleveien, skolegården og skolens nærmiljø.  

 
Temaer på foreldremøter ved Gosen skole  
 Skolevei og gode holdninger i forhold til oppførsel langs veien, på holdeplassen og rundt skolens 

adkomstområde 

 Bruk av sykkelhjelm og annet utstyr på turer og på skoleveien 

 Rutiner på turer i skoletiden 

 Foreldre som rollemodeller, foreldrekjøring; parkering og hente/bringe situasjoner  

 Bruk av Ståhjuling og leketøy til og fra skolen og turer i skolens regi.  
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Ulykkesforsikring på skoleveien  
Kommunens ulykkesforsikring omfatter også skoleveien. Dette gir kommunen ansvar for elevenes 

sikkerhet på skoleveien. I henhold til Opplæringslovens §7, har elever som bor lengre unna skolen 

4.km (2.-10.kl) eller har særlig farlig eller vanskelig skolevei, rett til gratis skoleskyss.  

Rutiner for transport og turer i skolens regi 
Det bør foretas en risikovurdering og lages rutiner ved den enkelte skole med særlig vekt på:  

 Buss: bruk av belte, sikkerhet på holdeplass, krysningspunkter. 

 Bil: hvor kan foreldrene og ansatte parkere, hvor kan foreldre stanse for å ta opp eller sette av 
elever. Rygging bør unngås. 

 Vareleveranse: det må ikke kjøres inn i skolegården mens elevene er ute. Dersom dette ikke kan 
unngås må leveransen skje under spesielt tilsyn.  

 Ved bygge- eller anleggsvirksomhet på skolen, i skolens nærområde eller på skoleveien, må 
skolen i samarbeid med kommunen, foreta spesiell risikovurdering og evt. sette i verk tiltak. Alle 
ansatte, elever og foreldre må informeres godt.  

 

Turer til fots og på sykkel 
 Før hver tur må det vurderes hvor mange voksne som skal være med på turen slik at sikkerheten 

for elevene blir i varetatt- Her må både elevenes alder og risikoen for ulykker på den aktuelle 
veien, vektlegges. 

 Hjemmet og skolens ledelse må ha informasjon om turen.  

 Det må alltid medbringes førstehjelpsutstyr, mobiltelefon og elevliste med telefonnummer til 
foresatte. 

 Gjennomgå relevante trafikkregler for turen. 

 Elever som sykler skal ha sykkelhjelm, og en sykkel som er i forskriftsmessig stand. Hjemmet er 
ansvarlig for å sjekke at sykkelen tilfredsstiller kravene og må derfor ha beskjed i tilstrekkelig tid 
for å sikre at den er i orden. 

 
På tur med buss, minibuss eller taxi 
Trygg Trafikk anbefaler at skolen som hovedregel benytter innleid transport med yrkessjåfører på 
turer. Alle elever skal sikres forskriftsmessig under turen.  

 Bestill busser med belte til alle  

 Setebeltet skal brukes under hele bussreisen 

 Elevene skal bevisstgjøres viktigheten av trygg oppførsel på holdeplass  

 
Bruk av privatbiler 
Trygg Trafikk anbefaler at det ikke benyttes privatbiler med foreldre eller ansatte som sjåfører på 
turer. Dersom dette ikke kan unngås, må skolen sikre et forsvarlig tilsyn med transporten. 

Håndtering av ulykker på tur  
Ved alvorlige ulykker varsles 113. Den som varsler må gi en god beskrivelse av situasjonen og ivareta 
elevenes sikkerhet og bidra til å trygge ulykkessted. Deretter varsles skolens ledelse som igjen varsler 
pårørende i henhold til kriseplan for skolen.   
 
Ved mindre alvorlige uhell/ulykker varsles ledelsen som sammen med lærer vurderes videre tiltak. 
Ved alle uhell skal foreldre/foresatte varsles. Ved legebesøk skal RTV-skjema fylles ut og sendes til 
NAV.  
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Trafikkopplæring 8.-10. trinn 

Kompetansemål i naturfag etter 10. trinn 

Elevene skal gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og 
ulykker. 

Læringsmål Aktivitetsforslag Vurdering 

Eleven drøfter forskjellen på 
ulykkesforebyggende og 
skadereduserende utstyr, og 
kan med naturfaglige begreper 
forklare hvordan de er 
konstruert, fungerer og skal 
brukes. 

Eleven argumenterer og 
reflekterer over hvorfor bruk 
av sikkerhetsutstyr er viktig i 
trafikken. Viser forståelse for 
konsekvenser og trekker 
paralleller til annet 
sikkerhetsutstyr. 

Eleven reflekterer over egen 
og andres bruk av hjelm, belte 
og refleks. Viser 
risikoforståelse og vilje til bruk 
av sikkerhetsutstyr i alle 
situasjoner. Er bevisst sin rolle 
som forbilde. 

Se forslag til oppgaver på 
tryggtrafikk.no/skole: 

Hvordan virker sykkelhjelmen. 
Se filmer og gjør oppgaver. 
 
Undersøke hvor mye et egg 
tåler når det har på 
«sykkelhjelm». Gjør forsøk 
med et egg i en egghjelm. 
 
Film og argumentasjons-
oppgave om bruk av bilbelte 
Hvordan skal bilbelte sitte? 
Film og oppgaver. 
 
Se refleksfilmer på Trygg 
Trafikks youtube-kanal og 
gjennomfør testing av refleks. 
La evt. elevene lage egne 
reflekser. 

 

 
 

Muntlige tilbakemeldinger.  
Muntlig prøve. 
 
Elevforsøk – rapportskriving.  

 

 
Samtaler der elever reflekterer 
over egen og andres atferd i 
trafikken. 

 
Elevforsøk – rapportskriving. 

 

Trygg Trafikk anbefaler at trafikk og sikkerhet inngår i opplæringen i naturfag på alle trinn, som tema 
på foreldremøter og som små drypp i forbindelse med oppstart av skoleår og turer i nærmiljøet.  

8. trinn Gjennomgang av skolens regler rundt sykling, sykkelparkering og hjelmbruk. 
Risikovurdering av egen skolevei. 
Trafikksikkerhetsutstyr med hovedfokus på sykkelhjelm. 
 

9. trinn Trafikksikkerhetsutstyr med hovedfokus på refleks. 
Lys, syn og farger. 
Oppmerksomhet og rus. 

10. trinn Trafikksikkerhetsutstyr med hovedfokus på bilbelte. 
Fart og akselerasjon. 
Sikkerhetstiltak og risikovurderinger i skolens nærmiljø. 
 

 
 
  

http://www.tryggtrafikk.no/tema/skole/materiell-til-trafikk-valgfag/bilbelte/
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Materiell fra Trygg Trafikk  
Trygg Trafikk har et særlig ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir 
gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykkene. Som en del av denne innsatsen 
utvikler Trygg Trafikk materiell tilpasset gjeldende læreplan.  Oppgave og aktiviteter se 
tryggtrafikk.no/skole   Filmer   Se tryggtrafikk.no/skole eller Trygg Trafikks youtube-kanal. 
Egen film til foreldre: tenåringer i trafikken  
 
Nedlastbare brosjyrer finnes på: tryggtrafikk.no/skole  

 Særlig farlig eller vanskelig skolevei 

 Til FAU – trafikkopplæring og trafikksikkerhet i skolen 

 Sikker skoleskyss 

 Trafikkopplæring i ungdomsskolen – støttemateriell til lærere 

 Tenåringer i trafikken – kunnskapsgrunnlag om ungdom og trafikk 

 Trygg Trafikk har i tillegg utviklet en egen temaside for valgfaget trafikk   

 
 
Hva sier vegtrafikkloven. 
Trafikkreglene gjelder for all trafikk på veg, både for gående, for de som bruke leketøy som 
fremkomstmiddel og for kjøretøy.  
 
Gående regnes også den som 
a) går på ski eller rulleski, 
b) fører rullestol eller sparkstøtting eller aker kjelke, 
c) Leier sykkel eller moped, triller barnevogn eller bruker lekekjøretøy. 
 
 
Leketøy 
Som leketøy regnes også sparkesykkel, rullebrett, rulleskøyter. Fremkomstmiddel med elektrisk 
motor kan være kjøretøy eller leketøy. Vegtrafikkloven definerer det slik: Motorisert innretning 
beregnet for barn, anses ikke som kjøretøy etter vegtrafikkloven, når den er sperret for en maksimal 
hastighet på 6 km/t og har egenvekt ikke over 50 kg.  
 
Kjøretøy 
Selvbalanserende fremkomstmiddel over 50 kg beregnes som kjøretøy, og er kun tillatt med en 
makshastighet på 20 kilometer i timen. Du må være minst 16 år for å kjøre et selvbalanserende 
kjøretøy, og du må kunne trafikkreglene. For øvrig stilles det ingen krav til opplæring eller eget 
førerkort. Du kan ikke bruke håndholdt mobiltelefon når du kjører. Dette straffes med et forelegg på 
650 kroner. Ståhjulingen er kun tillatt for én person, du kan altså ikke ta med deg noen på kjøretøyet. 
Det er ikke krav til hjelm eller eget førerkort for ståhjuling. Det stilles også krav til bremsekraft: 
Kjøretøyet skal kunne bremse fra 20 kilometer i timen til full stopp i løpet av fem meter. Du kan kjøre 
ståhjulingen på fortau og gang-/sykkelveger, men kun når gangtrafikken er liten. Du kan også kjøre 
ståhjulingen på vegen, men ikke på veger med fartsgrense høyere enn 60 km/t. Du kan kjøre i 
kollektivfelt, sykkelfelt og i gågater, men i gågater kan du ikke kjøre fortere enn 6 km/t.  
Forskrift om kjørende og gående trafikk: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1986-03-21-747 

Forskrift om kjøretøy: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-10-04-918 

 

 

http://www.tryggtrafikk.no/skole
http://www.tryggtrafikk.no/tema/skole/
https://www.youtube.com/user/TryggTrafikkNorge
https://www.youtube.com/watch?v=SkOc4LaStPo
http://www.tryggtrafikk.no/brosjyrer/
http://www.tryggtrafikk.no/tema/skole/materiell-til-trafikk-valgfag/bilbelte/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1986-03-21-747
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-10-04-918
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Trygg Trafikk sin anbefaling rundt ståhjuling og leketøy på skoleveien/ turer. 

Forskrift i opplæringsloven om sykling til skolen, sier at foreldrene skal bestemme, men at skolen bør 

anbefale i reglementet, om elevene skal kunne sykle eller ikke til skolen, etter en vurdering av 

trafikksikkerheten på skoleveien. Trygg Trafikk mener at skolene også bør gi en anbefaling i forhold til 

bruk av leketøy, og motoriserte fremkomstmiddel/leketøy og selvballanserende kjøretøy.  

Skolen kan anbefale at elever ikke bruker motoriserte leketøy til skolen, dersom skolen vurderer 

skoleveien som trafikkfarlig. Skolen kan anbefale at elever ikke bruker motoriserte leketøy ved 

skoleporten og på skoleplassen, i og med at situasjonen rundt skoleporten kan være uoversiktelig 

med mange elever, og at leketøy som kjører opp til 6 km/t, kan oppleves som, og være en risiko for 

andre elever. 

Skolen kan anbefale at elevene ikke bruker motoriserte selvballanserende kjøretøy til eller ved skolen 

i skoletiden, dersom skolen vurderer skoleveien trafikkfarlig og situasjonen rundt skoleporten slik at 

dette ikke er forsvarlig.  

Selv om loven sier at du må være 16 år for å kjøre et selvballanserende kjøretøy, krever det 

forståelse for trafikkregler når en beveger seg i et avansert trafikkbilde. I og med at det er lov å kjøre 

på fortau og på gang- og sykkelveier når trafikken er liten, setter vi spørsmål ved om det er lovlig å 

kjøre til skolen på et motorisert selvballanserende kjøretøy, på et tidspunkt da mange andre 

skolebarn og ungdom beveger seg på fortau og på gang- og sykkelveiene. Det må være Politiet sin 

oppgave å vurdere. Også når det er lite trafikk, setter det store krav til ferdigheter og modning, det å 

kunne ta hensynet til syklister og gående, og samtidig ikke kjøre over 6 km/t.    

Trygg Trafikk anbefaler ikke at 16 åringer kjører på bilvei med selvballanserende kjøretøy, selv om 

det er lovlig (opp til 20 km/t). Det stiller krav til forståelse av trafikkbildet og kunnskap til 

trafikkreglene, og ferdigheter, for å bevege seg i trafikken med et motorisert kjøretøy. Trygg Trafikk 

mener at dette krever trening og føreropplæring. 

 Trygg Trafikk anbefaler bruk av sykkelhjelm på sykkel og på leketøy, motoriserte leketøy og på 

selvballanserende kjøretøy som fremkomstmiddel på vei. Forskning viser at uten hjelm er risikoen for 

hodeskade 99,9 %, dersom en treffe i bakken med hodet i en fart av 5 m pr. sek. i et fall på ca. 1,5 m, 

mens risikoen for hodeskade ved bruk av hjelm i et slikt fall, er 9%. (Fahlstedt et al., 2012) 

Skolen kan kreve at elevene bruker sykkelhjelm på turer med skolen. Sykkelhjelm er ikke påbudt i 

Norge.  

 

 


