
ROLLAG KOMMUNE  

 

Trafikksikker barnehage  

                    & 

Trafikksikker skole 

Sikkerhet på skolevei: 

• Kommunens ulykkesforsikring        

omfatter også skolevegen 

• Ordensreglementet gjelder også på 

skolebussen 

• Elever og foreldre undertegner buss-

reglementet 

• Rektor har møter med  

bussjåførene og rektor sitter på med 

skolebussen ved behov 

• Alle skolebusser skal ha belter 

• «Belteheltene» inviteres til å komme 

på uanmeldt beltekontroll på  

bussene 

• Foreldrene vurderer når elever kan 

sykle alene til og fra skolen 

• Skolemiljøutvalget anbefaler at alders-

grensen for sykling til og fra skolen 

settes ril 10 år 

• Foreldrene oppfordres til å øve på  

sykling sammen med barnet sitt 

Sykkel på skolen: 
 
• Skolen skal ifølge læreplanen sørge for 

at elevene kan følge trafikkregler for 
fotgjengere og syklister etter 4. trinn 
og praktisere trygg bruk av sykkel 
etter 7. trinn. På Veggli skole 
gjennomføres sykkelopplæringen på 4. 
og 5. trinn 

 

• Trafikkferdighetene til elevene er 
avhengig av trening og opplæring, og 
det er individuelle forskjeller mellom 
barn på samme aldersnivå. 
 

•  Skolemi l jøutvalget  anbefaler  at  
a ldersgrensen for  sykl ing t i l  
sko len settes t i l  10 år.   
 

•  Elevene skal  bruke hje lm 
når  de syk ler  t i l  skolen og  
sykkelen skal  være i  
forskr i f tsmessig  stand.  

 

Sykkel  i  barnehagen:  

•  Det  er  egne sykkeldager i  

barnehagen,  hvor barna har 

med sykkel  og hjelm 

hjemmefra.  

 

•  Barna bruker a l l t id sykkelhjelm 

når egne sykler  benyttes .   

 

•  Sykkelh jelmen brukes kun ved 

sykl ing under t i l syn av en 

voksen.  

 

 



Vi ønsker med denne brosjyren å samar-
beide med dere  foreldre om å vise at vi 
kan stå for denne tittelen. 

Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for 
hva en trafikksikker kommune er og   
hvordan kommunene bør jobbe. 

I samarbeid med fylkeskommunene har 
disse kriteriene blitt til en godkjennings-
ordning. 

Oppfyller kommunen alle krav kan de søke 
Trygg Trafikk om tittelen Trafikksikker. 

Å oppnå godkjenning innebærer  ikke   
fravær av trafikkulykker, men at        
kommunen arbeider godt, målbevisst og 
helhetlig med trafikk-sikkerhet. 

 

Oktober 2016 ble Rollag 

kommune godkjent som 

Trafikksikker. 

Vi ansatte forventer av dere 

foreldre at: 

• dere alltid sikrer barna forsvarlig i 

bil 

• dere rygger bilen inn på parkerings-

plassen utenfor barnehage/skole 

• dere ikke lar bilen stå å gå på tom-

gang når dere forlater den 

• dere alltid tar ut nøklene fra bilen 

når dere har parkert 

• dere aldri lar barna åpne porten selv 

eller gå ut av porten før dere er   

klare  

• dere aldri henter/leverer i           

ruspåvirket tilstand 

• dere sender med seter/puter når vi 

skal på turer 

• dere stopper i busslomma langs vei-

en og slipper ut og plukker opp   

barnet deres (gjelder skole) 

• dere ikke bruker krysset opp til    

boligfeltet som rundkjøring (gjelder 

skola) 

 

Som foreldre kan dere forvente 

av oss ansatte at: 

• vi alltid bruker fluoriserende vester på 

barn og voksne på  

turer utenfor barnehagens område 

• vi alltid får skriftlig tillatelse fra dere 

foreldre før vi drar på tur  

• vi sikrer barn i bil og buss 

• vi gir barna god trafikkopplæring utfra 

alder og modenhet i hverdagen 

• vi har godkjent førerkort når vi frakter 

barn i bil 

• vi har EU godkjent- og forsikret bil 

• vi tilpasser farten etter forholdene og 

kjører aldri over fartsgrensen, med 

barn i bilen 

• vi alltid rygger på plass på parkerings-

plassen 

• vi ikke lar bilen stå og gå på tomgang 

når vi forlater den 

• vi alltid tar ut nøkler når vi stopper  

bilen 

• vi aldri kjører i ruspåvirket tilstand 

 

http://www.tryggtrafikk.no/

