
 

 

Trafikkvaktordning på Kampen skole   
”STOP in the name of LOVE!”  

 
 

 
Hei alle foreldre i 1.-4. trinn på Kampen skole, 
 
I den mørke perioden (høstferie – vinterferie) står 1.-4.-klasseforeldre på Kampen skole trafikkvakt 
ved ti utvalgte overganger rundt skolen. Trafikkvaktene er der ikke bare for å se etter barna, men 
også for å ha en forebyggende effekt på bilistene. Det er kanskje vanskelig å tro, men trafikkregler 
brytes daglig rundt skolen. 
 
Trafikkvaktlistene for 1.-4. trinn ligger nå på skolens nettside, under klassemenyene. Vi starter med 
2. trinns-foreldrene. Vi vil også sende ut kalenderinvitasjoner som legger seg inn i kalenderen 
dersom man godtar invitasjonen. 
 
Det er Skoleveigruppen i FAU som fordeler vaktene. Men det er du som foresatt/voksen som har 
ansvar for å stå vakt – ikke barna. Men på vaktlisten står navnet på barnet. Dersom man ikke kan 
stå vakt en morgen kan man bytte med andre foreldre i klassen. 
 
Disse kryssene ble valgt ut med tanke på radius rundt skolen og hvor det bør stå en voksen og passe 
på: 
 

1. Lyskryss Misjonsveien/Seehusensgate 

2. Obstfelders vei/Misjonsveien (ved Solstudio) 

3. Stokkaveien/Seehusensgate (ved inngang Møllegata) 

4. Kampensgate/Seehusensgate (like utenfor skolegården) 

5. Lyskryss Tankesvilandsgate (like ved Lærdal) 

6. Lyskryss ved Chesterfield butikken, Tanke Svilandsgate 

7. Kampens plass (bakside av skolen v/statuen) 

8. Overgangsfelt Stokkavei / Kampensgate 

9. Overgangsfelt ved rundkjøringen Randabergveien/Misjonsveien 

10. Overgangsfelt Stokkaveien/Theodor Dahls gate 
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Huskeliste trafikkvakt: 
 
Trafikkvakten skal være til stede i overgangsfeltet fra kl 07.50 – 08.20 

1. Møt opp på stedet som anvist på vaktlisten klokken 07:50 (du trenger ikke å møte opp på 
skolen først) 

2. Ha på deg en refleksvest 
3. Stå godt synlig for bilistene og trafikantene 
4. Hjelp barna med å krysse gaten på en trygg måte 
5. Smil og nyt en morgen med de flotte ungene våre på Kampen skole!  

 
Dersom noen voksne mangler refleksvest, kan man få vest på skolens administrasjon.  
 
Før jul vil det sendes ut nye trafikkvaktlister for våren 2023 (fram til vinterferie). 
 
Hvorfor trafikkvakt? 
Vi trafikkvakter er der ikke bare for å se etter barna, men også for å ha en forebyggende effekt på 
bilister – slik at de kjører forsiktig.  
 
Vi ønsker også at ungene skal bli møtt av trygge voksne, som kan være med å gi en god start på 
dagen for ungene våre. De fleste barna smiler stort når de blir møtt med et «hei» eller «god 
morgen» på vei til skolen.  
 
Skolen og Skoleveigruppen i FAU jobber aktivt for å bedre trafikksituasjonen rundt skolen. Gi beskjed 
til Skoleveigruppen i FAU dersom dere opplever farlige trafikksituasjoner, slik at vi kan ta dette 
videre til de rette instansene. 
  
Kontakt din FAU representant eller FAU Skoleveigruppe v/ Imme Dirks Eskeland. 
immedirks@hotmail.com, tlf. 952 34 112, dersom du opplever/ ser farlige trafikksituasjoner.  

Vi oppfordrer alle foreldre til å møte opp på sine trafikkvakter! 

La oss slå en ring om skolen vår – «in the name of love!»  
 
Hilsen Skoleveigruppen i FAU på Kampen skole 
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