
Kjøring av barn til Nylund skole. 

 
Droppsoner og hjertesoner ved Nylund skole 

Det er innført «hjertesoner» ved alle barneskolene i Stavanger. Dette betyr at 

foreldre som kjører ungene til skolen må slippe dem av i egne droppsoner opptil 300 

meter fra skoleporten.  

Hva er en droppsone?  

En droppsone er et egnet sted der barn som må bli kjørt kan bli 

sluppet av eller hentet. Disse stedene bør være lokalisert sånn at 

resten av skoleveien blir trafikksikker.  

 

Hva er en hjertesone? 

En hjertesone er en sone rundt skolen hvor det er fokus på 

trafikksikkerhet og hvor det ønskes at foresatte ikke 

kjører. En hjertesone rundt skolen gjør det sikrere for 

elevene å gå eller sykle. Mindre biltrafikk og tryggere stopp- 

og hentesoner er bra for alle! Når skoleveien er trygg og 

sikker, er det lettere og mer morsomt både å gå og sykle til 

skolen. I tillegg gir det mosjon, frisk luft og er bra for 

miljøet! En hjertesone er ikke et ferdig produkt, men en prosess som består av både 

små og store tiltak. 

Det er ikke tillatt å stoppe med bil så nær skolen som vist 

på bildet.  

 

 

Hvorfor hjertesone? 

• Mange barn har lyst til å gå eller sykle til skolen, men blir 

 likevel kjørt. 

• Når færre kjører, blir det tryggere rundt skoleporten. 

• Trygge og sikre skoleveier motiverer flere til å gå og sykle. 

• Barn som går og sykler får mosjon, frisk luft, treffer venner 

 og blir vant til å ferdes i trafikken. 

 



Hva kan foreldre gjøre? 

• Lag følgegrupper for å hjelpe hverandre. 

• Den korteste veien er ikke alltid den tryggeste. Vis barna 

 hvor det er best å gå og sykle, og bidra til en trygg og sikker 

 skolevei for alle.  

En droppsone er et egnet sted der barn som må bli kjørt kan bli sluppet av eller 

hentet. 

Minner om at det er gjennomkjøring forbudt i Asbjørn Klosters gate fra kl. 

07.00 til kl. 09.00, det er ikke lov til å slippe av elever i den gaten, det er en hjertesone.  

Sykkelstativene som opptar plass for fotgjengere på fortauet i Asbjørn Klosters gate 

vil bli fjernet, det er laget til sykkelparkering på skolens bakside. De som sykler skal 

parkere og låse syklene der. Det er ikke forsvarlig å sette fra seg syklene langs 

fortauet i Asbjørn Klosters gate, den porten skal være rømningsvei, gaten brukes også 

til oppstillingsplass for elever i tilfelle brann /brannøvelser.  

 

 


