
 

 

PLAN FOR TRAFIKKSIKKER SKOLE 

Solås skole 
Innledning  

Solås skole ligger på Ålgård, kommunesenteret i Gjesdal kommune.  Skolen 

er en barneskole med 441 elever skoleåret 2020-2021, og skolen ligger i et 

etablert byggefelt og grenser mot utmark. Kommunens sentralidrettsanlegg 

ligger langs skolegården til skolen. I løpet av skoleåret drar klassene på små 

og store turer. De fleste turene er i nærmiljøet rundt skolen, men det 

arrangeres også lengre turer med sykkel og buss.  

Dette er en plan som gir en oversikt og informasjon om hvordan Solås 

skoles rutiner er i forhold til trafikksikkerhet og trafikkopplæring. Skolen 

sine rutiner og opplæring skal være med på å gjøre elevene trygge og sikre i 

trafikken slik at de selv skal kunne ta ansvar for eget og andres liv.  

Opplæring i trafikk er et viktig virkemiddel for å redusere ulykkesrisikoen 

blant barn og ungdom. Skolen kan ikke gi garantier for at ulykker ikke 

skjer, men trafikksikkerhetsarbeidet i opplæringen kan bidra til å 

forebygge at det skjer. Trafikkopplæringen skal gjøre elevene bevisste på 

hva det betyr i praksis å være en hensynsfull, oppmerksom og forsiktig 

trafikant. Opplæringen skal også gi elevene kunnskap om å vurdere 

trafikkforhold og de skal vite hva de bør gjøre for å unngå ulykker. I 

tillegg skal elevene få kunnskap om sikre kjøretøy, rutiner ved ulykker og 

livreddende førstehjelp.  

Planen inneholder også rutiner og retningslinjer for sikkerheten på turer, slik 

at både ansatte og elever vet hva slags ansvar og plikter det medfører når 

undervisningen flyttes ut av klasserommet.  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
Trafikksikkerhetstiltak på Solås skole 
 

- eget område for sykkelparkering og bilparkering 

- egen rutine/standard for turer arrangert av skolen 

- hjelmpåbud ved bruk av sykkel og sparkesykkel i skolen sin regi, samt til og 

fra skolen/på skolevei. 

- alle elevene skal bruke belte i buss på skoleturer 

- Ved bruk av privatbil i undervisningssammenheng skal det foreligge samtykke 

fra foresatte 

- FAU er involvert i skolen sitt arbeid med trafikksikkerhet 

- Skolen har, i samarbeid med FAU, laget retningslinjer for når elever kan 

sykle/sparke til skolen. 

- Skolen har egne trafikkvakter om morgenen på 3 utsatte steder på skoleveien 

- Skolen skal ha trafikksikkerhet implementert i sine årsplaner 

- Vi har fått ny læreplan i år. Etter hvert som fagplanene lages i detalj, vil alle 

kompetansemål som omhandler trafikk bli lagt inn i årsplanene på skolen. 

Dette er under arbeid pr sept.2020. 

 

 

 

 

  



 

 

Rutiner ved uteskole og/eller turer 

Gjeldende for alle 
type turer og 
ekskursjoner 

● Mobiltelefon må være med på alle turer 
● Førstehjelpsutstyr skal tas med på alle turer 
● Gjennomføre ROS-analyse om hvordan en oppfører 

seg i trafikken/på tur - sammen med elevene, på 
forhånd 

● Foresatte har fått god informasjon om turen på 
ukeplan eller i SchoolLink 

● De voksne er ansvarlige for at alle elevene er med i 
gruppa 

○ Elevene blir telt før avgang 
○ Elevene blir telt underveis og når en har nådd 

målet med turen 
○ Elevene blir telt når en er tilbake på skolen  

Elevtransport med 
privatbil 

Det skal alltid (og for hver biltur) hentes inn samtykke fra 
foresatte dersom elever sitter på i privatbiler.  

Sykkelturer Dersom sykkel skal brukes i skoletiden må en: 
● Sørge for at alle elever bruker hjelm 
● Snakke om hvordan en oppfører seg som syklist 
● Alltid en voksen fremst og en bakerst. Voksne har 

alltid refleksvest på seg. 
● Nok avstand til at de ikke sykler inn i hverandre 
● Ikke større avstand i feltet enn at en har kontroll på 

alle i gruppa 

 


