Vandrande och cyklande skolbuss
En vandrande eller cyklande skolbuss går ut på att de vuxna turas om att följa
sina egna och andras barn till och från skolan. Exempelvis kan varje familj
ansvara för varsin dag i veckan och följer då alla barn både till skolan t ex
klockan 8 och hem igen klockan 16. Man kan även låta barnen själva följas åt till
och från skolan men då bör barnen vara något äldre och skolvägen lämplig för
gång och cykling.

Hur många bör vara med i vandrande
skolbussen? C:a fem familjer som samarbetar kan vara lämpligt eftersom det
innebär att varje familj har ansvar för en
dag i veckan. Finns fler vuxna i familjen
kan även dessa turas om att följa. Då har
du som enskild förälder ansvar för en dag
var 14:e dag.

Om barnen slutar skolan vid olika tider
eller några barn ska vara kvar på
fritids? Det kan vara praktiskt att
begränsa sig till barn med samma tider,
men man kan också hämta barn vid två
tider på eftermiddagen eller ordna sällskap
med äldre syskon. Eller så går man bara
på morgonen.

Tar det lång tid? Det kan ta lång tid om
många ingår i tåget och det därför krävs
långa uppsamlings- och avlämningsrundor.
Samtidigt spar man in tid de dagar då man
inte följer barnen till och från skolan.

Kan vem som helst vara med? Om det är
för långa avstånd mellan bostadshusen
kan det ta för lång tid att komma till skolan.

Var hittar jag familjer som vill vara
med? T ex via klasslistor för ditt barns
klass och andra klasser. Utgå från åldern
på barnen och bostadsadress och ring runt
och fråga.
Vad händer om någon vuxen får
förhinder eller är barn blir sjukt på
förälderns dag? Det är viktigt att de som
deltar i den vandrande skolbussen är
överens i förväg om vilka regler som gäller.
Kanske kan man skaffa en ”vikarie” eller
låta barnen gå själva en dag?

Fördelar med att gå och cykla till skolan
t ex genom att starta en vandrande eller
cyklande skolbuss
• Människan är gjord för att röra sig
• Vanor grundläggs tidigt
• Frisk luft på morgonen ger piggare
barn som bättre kan koncentrera
sig på skolarbetet och orkar mer.
• Skjutsande föräldrar skapar mer
trafik på skolvägen och vid
skolorna
• Minskat skjutsande ger mindre
växthusgaser och bättre luft.
• Man spar pengar genom att
använda bilen mindre

Mer information, kontakta:
Anne Sörensson
Östersunds kommun, Grön Trafik
831 82 Östersund.
Tfn. 063-14 46 61
E-post: anne.sorensson@ostersund.se
Hemsida: www.ostersund.se/grontrafik

Obs! Videofilm eller DVD om vandrande skolbuss finns att låna hos Grön Trafik.

