
Hei 
 
Skolen og foreldre har et felles mål om trafikksikkerhet for våre barn langs skoleveien. Målsettingen 
om trafikksikker skolevei krever fysiske tiltak (som fotgjengerfelt, fartshumper og belysning), men også 
gjentatt fokus på trafikkopplæring og  holdningsskapende samtaler med barna.  
 

FAU og skolen ønsker med dette skrivet  
1) å be foreldre om innspill på trafikkfarlige situasjoner langs skoleveien som er observert 

og har skapt bekymring  
2) å oppfordre til samtaler med barna om hvorfor det er viktig å følge trafikkregler for 

fotgjengere og om 4 viktige huskeregler for barn i trafikken 
 
Innspill på trafikkfarlige situasjoner langs skoleveien som har skapt bekymring 
Området rundt skolen og parkeringsplassen i forbindelse med kjøring og henting av elever skaper 
uoversiktlige situasjoner. Jo flere som kjører, dess flere uoversiktlige og farlige situasjoner blir det for 
elevene. Derfor oppfordrer vi til at elevene går til skolen dersom det er mulig. 
 
FAU ønsker å få en oversikt med hvilke andre steder langs skoleveien som er spesielt uoversiktlige. Vi 
ber derfor foreldre gi innspill dersom du har observert trafikkfarlige situasjoner langs skoleveien ved å 
sende en mail til tkf@fossum.co. I mailen ønsker vi du gir en kort beskrivelse av hvor situasjonen 
oppstod og hva som var situasjonen.  
 
Holdningsskapende samtaler med barna 
Vi oppfordrer foreldre til å snakke med barna om trafikksikkerhet langs skoleveien og høre hva barna 
tenker; 

 Hvilke situasjoner har de sett som kan være trafikkfarlige langs skoleveien? Hva skjedde? Hva 
kunne ha skjedd? Hvordan kunne situasjonen vært unngått? 

 Hva er viktig å huske på som fotgjenger i trafikken?  

 Hva er tryggest vei til skolen? 

 Hvordan kan større elever skape holdninger hos yngre elever? 

 Benyttes alltid gangfelt, gangbru eller underganger, selv om det blir en 
omvei? Hvorfor er det viktig? 

 
Snakk gjerne også om de fire viktige huskeregler for fotgjengere i trafikken: 

 Bruk øynene! 
Se deg alltid godt for når du er ute i trafikken. Det er ikke alltid biler ser deg, selv om du ser 
dem. 

 Bruk ørene! 
Det er ikke alltid du kan se biler som kommer. Hør også etter om det kommer en bil du ikke 
ser bak et hus, rundt en sving eller over en bakketopp. 

 Stopp opp! 
Stopp alltid opp før du går over en vei. Se til begge sider, hør og sjekk at det er klart. 

 Bruk refleksvest! 
Refleksvesten gjør at du syns godt i dagslys og refleksen vil lyse i mørket når det kommer 
biler. Når du blir sett, er du tryggere. 

 
Vi håper du vil være med å bidra til at barnet ditt og andres kommer seg trygt til skolen. Mvh FAU 
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