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Bli sett
Vi har lett for å tro at når vi er fotgjengere og selv ser bilen,
ser også bilisten oss. Men i mørke høst- og vinterkvelder er
det nesten umulig for bilisten å se oss, hvis vi ikke bruker
refleks. Ved å ha på refleks blir vi synlige for bilisten og det
reduserer risikoen for å bli påkjørt med 85 prosent.
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Refleksstunt

Gå inn på www.tryggtrafikk.no/refleks og les
artikler på siden.

Dette trenger du:

Mange reflekser

Kamera

PC

Penn og papir

Dere skal skape engasjement og oppmerksomhet rundt
refleksbruk på skolen. Klarer dere å gjøre noe så hele
skolen får det med seg? Hva vil fungere best på skolen
deres? Refleksdemonstrasjon, refleksrebus, reflekslotteri, plakater eller en utstilling? Jobb ut en ide som
dere deretter gjennomfører.
Tenk gjennom: Hva skaper positiv oppmerksomhet om
refleksbruk? Når bør det gjennomføres for å skape mest
mulig oppmerksomhet? Hvordan sørge for at det er en
overraskelse for hele eller deler av elevene på skolen?
u Lag en plan for hvordan refleksstuntet skal dokumenteres til de andre i klassen under presentasjonen.
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Fakta om refleks

u Hvor mange mange prosent av voksne fotgjengere
bruker refleks?
u Hvorfor skal du bruke refleks?
u Hvor kan man kjøpe reflekser?
u Hvor skjer det flest fotgjengerulykker?
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Presentasjon i plenum

01/ Fortell med bilder, film eller ord hvordan dere
gjennomførte refleksstuntet. Diskuter med klassen hvor
godt de synes dere lyktes med det dere gjorde.
02/ Til slutt skal dere formidle noe fakta om refleks.
Diskuter også med klassen:
u Kan refleksprodukter gjøres mer attraktive?
u Tar vi bedre vare på produkter vi kjøper,
enn de vi får gratis?

Refleksjon

u Hvordan kom dere fram til ideen?
u Hva lyktes dere med i forhold til gjennomføring
av refleksstuntet?
u På hvilken måte kan oppmerksomhet rundt temaet
bidra til at flere bruker refleks?
u Hvor ofte tror du dine medelever trenger å bli minnet
på at de skal bruke refleks i mørket?
u Hva skal til for å få flere til å bruke refleks?

Egne notater

LYKKE
TIL!

REFLEKS / www.tryggtrafikk.no

Kunne det vært deg?

