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Skolen
Lunde skole ligger ytterst ute på Hundvåg. Rundt skolen er det flotte naturområder med både skog og
sjø.

Lunde skole sto ferdig høsten 2001. Skoleåret 2022-2023 har vi ca 210 elever fra 8. - 10. trinn
og er ca 50 ansatte. Skolen har tre paralleller på hvert trinn. I tillegg gir vi et særskilt
tilrettelagt opplæringstilbud (STOLT) i en aldersblandet klasse.

Enkelte elever kommer med buss til skolen selv om de fleste enten går eller sykler. Det er og
elever som blir kjørt og hentet av foresatte.

Skolen sin plassering er slik at det er områder som hovedsakelig er i tilknytning til gangstier
og parkeringsplass med parkeringslomme foran skolen. Fra denne siden av skolegården
omgås myke og harde trafikanter.  

Lunde skole arbeider for at både ungdom og voksne skal være gode forbilder i trafikken enten
en er gående, syklende eller kjørende.



Om planen
Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet etter kriterier skolen bør oppfylle for å bli godkjent som
en trafikksikker skole. Dette er en del av arbeidet for at Stavanger kommune må gjøre for at
den skal bli godkjent som en trafikksikker kommune. Kriteriene er utarbeidet med bakgrunn i
læreplanen og «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole». 

Trafikksikkerhetsplanen skal revideres årlig og være kjent for ansatte og bruker.

Retningslinjer for turer/utflukter
Generelt 
Trinn sørger for å:

● Gå gjennom eventuelle tidligere vurderinger av tilsvarende aktivitet før planlegging og
organisering av aktivitet. Gi informasjon til hjemmet.

● Ansatte har ansvar for elevene. De ansvarlige for gruppen(e) avtaler den enkeltes
oppgave(r).

● Ha oversikt over antall elever du har med deg.
● En voksen fra hver gruppe tar med førstehjelpsutstyr. Dette hentes i adm. 
● Legg inn utflukten/turen i google kalender og gi beskjed til adm i forkant av aktivitet.

 

BUSS:

Ansatte:

● Informere elevene om rutiner på stoppested og forventninger i bussen(rolig, sitte på
plassen sin under fart,  sikkerhetsbelte mm).

● Ha oversikt over avreisetidspunkt, reisemål og tidspunkt for retur.
● Ta en runde i bussen etter at elevene har gått av for å ta deg av gjenglemte gjenstander,

søppel mm ...
● Hjelp elevene / sjåføren med lasting / lossing av bagasje.

Elever:

● Vær presis, både ved avreise og retur.
● Følg rutiner som er avtalt på stoppestedet og i bussen.
● Sjekk at du får med deg alle eiendelene dine (inkludert søppel) når du forlater bussen.
● Se deg godt for dersom du skal krysse veien etter at du har gått av bussen.

   



PÅ SYKKELTUR ELLER FOTTUR:

● Når en tur går langs trafikkert vei er det viktig med god ferdsel i trafikken. Dersom du
som fotgjenger skal krysse vei, er det viktig å utvise forsiktighet og skaffe seg oversikt
over trafikkbilde for øvrig. Dette skal repeteres hver gang det er lagt opp til ulike turer
langs trafikkert vei. 

● Elever og ansatte som skal sykle skal ha sykkelhjelm, og en sykkel som tilfredsstiller
kravet til en fungerende sykkel. Skolen har en gang i året (på høsten) “PåHjul” som
gjennomgår sykkelen og påpeker eventuelle mangler. Disse bør rettes opp før sykkelen
brukes. 

Ved mindre skader skal foresatte kontaktes.  113 ved alvorlige skader.
Ledelsen/adm. underrettes.

Trafikksikkerhetsrutiner på Lunde skole
Vi søker å gi elevene våre kunnskap og kompetanse til å ta gode valg om og bruk av
trafikksikkerhetsutstyr

● bruk av refleks
● i møte med gangfelt
● hvordan bruke bilbelte riktig
● hvordan bruke sykkel i trafikken
● Lunde skole sine rutiner bygger videre på sikkerhetsrutiner som elevene har hatt ved  

barneskolen

Informasjon til foresatte
Lunde skole gir informasjon til foresatte i oppstart på foreldremøter og underveis i skoleåret
på hjemmesiden og i samtaler.

● Informasjon ut til foreldre om gode sykkelparkeringer for elevene. 
● Informerer om de utfordringer som skolen har med tanke på trafikksikkerhet og hva

som er spesielt for vår skole.
● Informerer foresatte om varsomhet, spesielt i høst- vintermørket, ved parkering knyttet

til skolen. Der kan det oppstår unødvendig farlige situasjoner mellom myke og harde
trafikanter. 

       



Annet
● Lunde skole har samarbeid med PåHjul, som hver høst har sjekk av sykler.
● Det henstilles til bruk av hjelm på sykkel.
● Lunde sin plan bygger på kompetansemål som er lagt til ulike trinn i grunnskolen. 
● FAU involveres i skolens trafikksikkerhetsarbeid, ved skolestart og jevnlig gjennom

året.
● Elevrådet er involvert i trafikksikkerhetsarbeidet bla. ved at de om høsten skal ha en

presentasjon i klassen ift. regler og rutiner vedrørende sykling til/fra skolen og i
skoletiden, bruk av hjelm og refleks, trafikkregler og gjennomgang av vegtrafikkloven
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