Säkra skolvägar
Hej föräldrar!
Med detta dokument vill Värmdö kommuns trafikplanerare upplysa, inspirera och tipsa
om vad NI som föräldraförening/föräldraråd/trafikgrupp kan göra för att öka trafiksäkerheten kring ert barns skola.
Värmdö kommun arbetar sedan sommaren 2017 med att ta fram och implementera ett trafiksäkerhetspaket för alla grundskolor i kommunen. Trafiksäkerhetspaketet
innefattar såväl fysiska åtgärder liksom satsningar på förbättrade kunskaper inom
trafikområdet i skolan. Arbetet, som är tänkt att innefatta intresserade skolor och
föräldraföreningar, pågår kontinuerligt med till exempel trafikveckor, enkäter för kunskapsinhämtning, fysiska säkerhetsåtgärder kring skolorna mm.
Här nere finns förslag på saker ni kan arbeta med på era barns skola.

Starta en trafikgrupp eller trafikråd
Skapa en särskild intressegrupp inom föräldraföreningen eller
rådet som kan hålla i trafikfrågor och satsningar på trafiksäkerhet som berör skolans elever. Samarbeta med skolans pedagoger och ansvariga för att tex. ta fram en plan för hur ni
kan arbeta för att trygga barnens vistelse ute i trafiken och öka
barnens kunskaper. Föreslå bilfria zoner närmast skolan och
skolgården, med tydliga och säkra avlämningsplatser en bit
längre bort från skolan.
Skapa en egen flik på webbsidor med särskild information om
trafiken. Ett gott råd för att skapa förtroende, en bättre samsyn
och ett trevligare socialt klimat är att inte skuldbelägga eller på
annat vis kritisera val av resesätt utan att istället uppmuntra till
positivare beteenden i trafiken, t.ex. ordna cykeldagar, uppmana till samåkning eller att
ta bilen halvvägs.
Ett bra exempel är Ålstensskolans föräldraförenings arbete med trafiksäkerhet på: alstensskolan.se/aktiviteter/trafik

Barnen undersöker sina skolvägar
Involvera eleverna i arbetet med att undersöka sin skolväg.
#min skolväg är ett kartläggningsprojekt av NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) som handlar om säkrare skolvägar. Ni eller skolan kan informera
eleverna i klasserna om att detta digitala verktyg finns tillgängligt.

Säkra skolvägar
Läs mer på:
https://minskolvag.se/
Tävlingar ni kan uppmana skolan att anordna är tillexempel:
www.paegnaben.se

Fysiska åtgärder
För att markera till förbipasserande att det är en skola
som man närmar sig eller åker förbi kan barn tillsammans med föräldrar och pedagoger i t.ex. fritidsverksamheten måla skolans stenar och bänkar eller sticka värmare till utemöbler och träd mm. Be skolan, sponsorer, eller
kommunens kultur- och fritidsenhet om hjälp med material såsom garn, färg mm.
OBS! Kolla med ansvarig på skolan att det är okej att
dessa åtgärder utförs.

Göra hämta- och lämnakartor
Ett problem vid många skolor är att föräldrar kör sina barn till skolan och släpper av
dem väldigt nära skolan vilket försämras trafiksäkerheten. Hämta- och lämnakartor
kan göras (gärna tillsammans med eleverna på den nivån som är lämpligt) för att uppmana till att hämta och lämna en bit längre ifrån skolan. Materialet kan sedan visas på
hemsidor och föräldramöten.
OBS! Kolla med kommunens trafikplanerare att avlämningsområden och parkeringar
är okej att använda och hänvisa till!

Trafikföräldrar
Sedan 2013 har polisens utbildning av skolpoliser i Stockholms län upphört. För de
skolor där otrygga passager eller andra besvärliga trafiksituationer kan uppstå är en ny
idé att låta föräldrar bli de nya skolpoliserna.
Ålstensskolans föräldrar har ett rullande schema med fyra föräldrar per dag som står
och tar emot barnen iklädda reflexväst omkring skolstart.
Mer om deras Trafikföräldraarbete kan ni läsa om här:
http://alstensskolan.se/wp-content/uploads/Trafikföräldrar_Beskrivning_2017.pdf

Säkra skolvägar
Inventering av trafiken runt skolan
Barnen kan utföra inventeringar av trafiken runt skolan och förmedla brister och komma med förslag på åtgärder. På Ålstensskolan fick mellanstadieelever i elevrådet inventera morgontrafiken tillsammans med ett par föräldrar. Resultatet presenterades sedan
för alla föräldrar på föräldramötena.

Föräldramöten
Det kan ibland vara svårt att få med föräldrarna i arbetet med trafikfrågor. Föräldrars
egna beteenden och attityder påverkar i hög grad hur eleverna tar till sig diskussioner
om t ex val av transportmedel, användandet av cykelhjälm och mopedtrimning.

Vandrande skolbuss
Utöver insatser som gjorts ovan som kan presenteras kan man även informera om
”Vandrande skolbuss” och hjälpa till med klasslistor eller t.ex. låta föräldrarna på det
första föräldramötet pricka in var de bor på en karta, så att de på en gång kan se vilka
som kan gå tillsammans.
Läs mer om vandrande skolbuss på: varmdo.se/vandrande skolbuss.

För de äldre eleverna är föräldramötet ett bra tillfälle att prata om gemensamma regler
för att underlätta eftersom alla gör likadant. T.ex. att alla måste använda cykel- och
mopedhjälm.
Här kan du finna mer information om det arbete kommunen gör med Säkra skolvägar:
varmdo.se/sakraskolvagar
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