
 

 

 

Til: Foreldre og foresatte ved Revheim skole 

Stavanger 14/11/18 

 

Påminnelse om å etterfølge regler for avlevering av elever i skoletiden 

Det er høst og litt guffent ute, noe som medfører økt hyppighet av at elever blir kjørt til 

skolen. 

FAU har blitt gjort oppmerksom på at det ofte oppstår trafikkfarlige situasjoner, spesielt i 

forbindelse med levering om morgenen. Lærere som observerer farlige situasjoner forsøker 

så langt de kan å gjøre foreldre oppmerksomme på reglene på skoleområdet, men blir 

dessverre ofte møtt av manglende forståelse og imøtekommenhet. Dette er ikke bare farlige 

situasjoner for elevene selv, men også for syklister som passerer på sykkelstien som krysser 

innkjørselen.  

Utsetter du bevisst både elever og andre for unødvendig fare? 

Går du foran som et godt eksempel og forbilde for ungdom i utvikling? 

 

For FAU og Revheim Skole er trafikksikkerhet viktig og vi ønsker derfor å fremme følgende:  

Hovedreglene for avlevering, og henting, av elever: 

- IKKE kjør inn på skolens uteområde uten avtale. Dette er forbudt og markert med 

forbudsskilt!! 

- IKKE avlever elever på skolens parkeringsplass i det mest hektiske morgenrushet 

hvor manøvrering og rygging inn og ut av trange parkeringslommer foregår. 

- BRUK gjerne kirkens og samfunnshusets parkeringsområde på motsatt side av 

veien 

- BRUK gjerne busslommer for av og påstigning. Det er tillatt så lenge ikke bussen 

hindres. 

Dersom situasjonen ikke bedrer seg ser vi oss dessverre nødt til å ta ytterligere grep for å 

bedre forholdene. Revheimsveien er tungt trafikkert med offentlig og privat transport i 

morgentimen og dersom vi foreldre følger de enkle reglene over så reduserer vi risikoen for 

at noen blir skadet. 

Ellers er det som kjent herlig og oppkvikkende med frisk luft om morgenen, så på generelt 

grunnlag er selvsagt sykkel eller bena de sunneste fremkomstmidlene, men, husk å sjekke at 

de bruker refleks, lys og hjelm. 

FAU takker dere alle på forhånd for forståelse for og bidrag til en tryggere skolevei! 


