Informationsblad till vårdnadshavare på Arnljotskolan
Syftet med detta informationsblad är att minska olika risker utifrån miljö, hälsa och säkerhet
eftersom ökad trafik vid skolor är en av många riskkällor. Alla resor börjar eller slutar normalt till fots,
men i Sverige finns en tydlig trend att andelen barn som skjutsas till och från skolan av sina föräldrar
ökar. Detta är en stor bidragande orsak till att trafiksituationen utanför många skolor är besvärlig. Det
stora antalet fordon på samma plats vid samma tid skapar en trafikfara och ökar bland annat
utsläppen av hälsovådliga ämnen i barnens närmiljö. Att barnen skjutsas bidrar även till att barnens
hälsa försämras på grund av minskad fysisk aktivitet. 1

-

-

-

Ur barnens synpunkt
Barn upp till tio års ålder har inte de biologiska förutsättningarna att uppträda konsekvent i trafiken 2
Inte förrän barnet är i tonåren är syn- och hörselförmågan fullt utvecklad, ett exempel är att som
fotgängare passera ett övergångsställe och samtidigt avgöra hastighet, storlek på och avstånd till
annalkande fordon, m.a.o. att tolka risken, är för barn mycket svårt 2
Barn har inte samma uppfattning om vad som är farligt och ofarligt som en vuxen
Barn kan uppträda trafiksäkert en dag och tvärtom nästa dag
Barn ser sina föräldrar som en förebild!
Så får du en säkrare trafikmiljö för ditt barn
Öva trafikvett med ditt barn till och från skolan, inkluderat gång, cykel, buss eller skolskjuts
Den närmaste vägen är inte alltid den bästa. Uppmuntra ditt barn att gå den säkraste vägen som ni
först kan prova att gå tillsammans
Se till att ditt barn alltid har cykelhjälm om de cyklar 3
Se till att ditt barn har reflexer under mörka årstider
Olika sätt för ditt barn att ta sig till skolan

Miljö

Hälsa

Säkerhet

Låta ditt barn gå eller cykla själv utifrån
förmåga

Bra

Bra

Ja, utifrån
trafiksituation

Gå eller cykla med ditt barn

Bra

Bra

Ja, utifrån
trafiksituation

Vandrande skolbuss (ett organiserat
samgående där flera familjer turas om att
följa sina egna och andras til och/eller från
skolan)

Bra

Bra

Ja, utifrån
trafiksituation

Mindre bra,
men bättre än
att köra ditt
barn själv

Mindre fysisk
aktivitet hos
barn ökar
risken för
ohälsa

Nja, eftersom
ökad trafik ger
ökade risker
för olyckor

Samköra ditt och andras barn i din bil

Köra endast ditt/dina barn i din bil

-

Ökat utsläpp
ger skador på
miljön

Mindre fysisk
aktivitet hos
barn ökar
risken för
ohälsa

Nej, eftersom
ökad trafik ger
ökade risker
för olyckor

OM du måste köra ditt barn till skolan, så bör du köra så här:
Uppmärksammat
Respektera alltid hastigheten när du kör bil
Följ alltid övriga trafikregler!
Kartan nedanför omfattar sträckan mellan skyltarna där det gäller stoppförbud
parkering finns för av- och påstigning till vårdnadshavare.

samt var

1

http://www.trafikverket.se/contentassets/231e4b02bb57470aae97d155896eb235/sakrare_skolvagar_gis.pdf

2

http://sisab.se/siteassets/vara-fastigheter/projekt/referenser/skolgardar-trafiksakerhet.pdf

3

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/trafikforordning-19981276_sfs-19981276
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