
 
 

 
Postadresse: Veggli skole, 3628 Veggli 

Telefon sentralbord: 3102 3130 

E-post: veggli.skole@rollag.kommune.no 
 

 

Rutiner for transport og turer i skolens regi. 
 

Rutinene må gjøres kjent for ansatte, foreldre og elever minst 1 gang per år. 

 

Turer til fots eller på sykkel 
• Ansvarlig lærer bestemmer hvilken rute som skal benyttes og kartlegger evt vanskelige/farlige 

punkter. Sørg for trygge oppsamlingssteder der elevene kan samles før f.eks. kryssing av 

trafikkert vei.  

• Før hver tur må det vurderes hvor mange voksne som skal være med på turen slik at sikkerheten 

for elevene blir i varetatt, her må både elevenes alder og risikoen for ulykker på den aktuelle 

veien, vektlegges. 

• Hjemmet og skolens ledelse må ha informasjon i god tid før turen.  

• Ha alltid med førstehjelpsutstyr, mobiltelefon og elevliste med telefonnummer til foresatte. 

• Alle voksne skal ha oversikt over antall elever. Elevene telles før avgang til og fra tur.  

• Gjennomgå relevante trafikkregler med elevene på forhånd. 

• Elevene på de yngste trinnene bruker alltid refleksvest. Dette øker synligheten også i dagslys. 

• Elever som sykler, skal ha sykkelhjelm og en sykkel som er i forskriftsmessig stand. Hjemmet er 

ansvarlig for å sjekke at sykkelen tilfredsstiller kravene og må derfor ha beskjed i tilstrekkelig tid 

før tur for å sikre at den er i orden. 

 

På tur med buss, minibuss eller taxi 
• Skolen skal som hovedregel benytter innleid transport med yrkessjåfører på turer. Alle elever skal 

sikres forskriftsmessig under turen.  

• Setebeltet skal brukes under hele bussreisen. 

• Elevene skal bevisstgjøres betydningen av trygg oppførsel på holdeplass og i buss. 

 

Bruk av privatbiler 
Dersom det benyttes privatbiler med foreldre eller ansatte som sjåfører på turer, skal det fylles ut 

kjøreskjemaer i forkant av kjøretur.  
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