
Plan	for	trafikksikker	skole

Rognan Ungdomsskole har ca 105 elever og 20 ansatte.  Skolen ligger sentralt på 

Rognan i et boligområde som kalles Høgbakken. 

barneskolen og sykehjemmet.  

skog, lokalt næringsliv, jernbanestasjon osv. Det meste kan nås til fots eller på 

sykkel, men på lengre turer o.l. må vi benytte buss eller tog. 

Elevene sykler, går, tar buss eller blir kjørt 

kommer med buss til skolen.  Bussen stopper ved Helsesenteret og elevene må gå 

derfra til skolen. Ved hovedsiden på skolen er det en utkjørsel der foreldrene kan 

stoppe for å slippe av elevene. 

Retningslinjer	for	turer

Forarbeid:

 Trinnet/klassen sørger for å planlegge og 

evalueringer av tidligere turer.

 Gi informasjon om turen til hjemmet.

 Antall voksne avhengig av gruppestørrelsen.

 Det skal tas med førstehjelpsutstyr og telefon.

med.

 Gjennomgå relevante trafikkregler for turen i forkant.

 Ansvarlige lærere skal ha oversikt over antall elever og gi beskjed til 

rektor/inspektør i god tid før turen.

 Elever og andre voksne skal være kjent med ruten tur

Buss:

 Informer elevene om hvordan de oppfører seg i bussen.

 Sørg for at elevene står i ro og holder seg samlet når stoppestedet for bussen 

er ved trafikkert vei.

 Påse at alle elever bruker sikkerhetsbelte under hele turen. 

 Lærere plasserer seg slik at de kan følge med elevene og gripe inn ved 

avvikende atferd. 
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Sykkel:

 Alle skal bruke sykkelhjelm. Hvis elevene ikke har hjelm, kan hjelm lånes på 

skolen. Eleven skal sørge for at denne blir levert tilbake og i like god stand.

 Sykler skal være i forskriftsmessig stand. 

 Sykkelruten og trafikkbildet avgjør hvilke sikkerhetstiltak som settes i verk.

 Det kan være lurt å ta med diverse sykkelverktøy på turen.

På tur til fots:

 Ved fottur langs trafikkerte veier gjelder trafikkreglene for gående: 

o Elevene går på venstre side av veien, eventuelt på fortau. 

o Ved kryssing av veien skal gangfelt alltid benyttes der dette er 

tilgjengelig.  

Privatbil:

 Ved bruk av privatbil må skolen sikre et forsvarlig tilsyn med transporten.

 Ved benyttelse av privatbil, skal dette være avklart med hjemmet –

samtykkeskjema.

 Bilen skal være i forskriftsmessig stand.

 Alle i bilen skal bruke sikkerhetsbelte. 

 Fartsgrenser skal selvfølgelig overholdes.

Ulykker	på	tur

 Ved alvorlig ulykke varsles 113 og administrasjonen ved skolen. Skolen 

varsler pårørende og eventuelt kriseteam. 

 Gi førstehjelp!

 Ivareta elevenes sikkerhet og trygg ulykkesstedet.

 Ved mindre ulykker varsles administrasjonen og foreldre som sammen 

vurderer videre tiltak (helsesenteret).

 Ved ulykker i skolens regi skal skadeskjema (nav.no) fylles ut. 



Kunnskapsløftet	om	trafikk,	kompetansemål	etter	10.trinn

Kompetansemål i naturfag etter 10 trinn:

Elevene skal gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader 

ved uhell og ulykker.

Lokal læreplan/årsplan:

Delmål Aktiviteter mm

8.-10.
trinn

Elevene skal kunne gjøre rede for begrepene fart og 
akselerasjon

Bruke naturfagboka
«Eureka!» for 
ungdomsskolen

Bruke materiell fra 
Trygg Trafikk

Jobbe med begreper 
(vanskelige ord) knyttet 
til delmålene.

Filmer (førstehjelp, vise 
bremselengde, bruk av 
sikkerhetsutstyr osv.), 
fra Trygg Trafikks 
hjemmeside og fra You-
Tube.

Lære utregning for å 
finne fart og 
akselerasjon.
Praktiske oppgaver.

Newtons lov

Jobbe med utregninger 
som viser hvordan 
farten påvirker 
bremselengden.

Lære om hvorfor 
sykkelhjelm, airbag, 
karosseriet til bilen, 
beskytter ved ulykke.
Egghjelm

Førstehjelpskurs

Elevene skal kunne gi eksempler på hvordan kraft er 
knyttet til akselerasjon

Elevene skal kunne gjøre forsøk og enkle beregninger 
med arbeid, energi og effekt

Elevene skal vite at med kunnskap om kraft, fart og 
energi, er det mulig å lage utstyr som hindrer ulykke og 
redusere skadene

Elevene skal kunne forklare prinsippene for hvordan en 
airbag fungerer

Elevene skal kunne se sammenhengen mellom fart, 
kjøreforhold og bremselengde

Elevene skal kunne vite om konsekvensene av å kjøre 
i ruspåvirket tilstand

Elevene skal kunne vite om konsekvensene av å kjøre 
i ruspåvirket tilstand

Elevene skal kunne reflektere over etiske spørsmål 
forbundet med trafikksikkerhet

Elevene skal lære grunnleggende førstehjelp



Foreldresamarbeid

Denne planen skal deles ut til foreldrene på foreldremøtet i 8. klasse. I tillegg skal det

informeres om planen på foreldremøtet på høsten i både 9. og 10.klasse.  

Fokus på:

 Bruk av hjelm ved sykling (oppfordring til hjelmbruk på skoleveien også)

 Syklene må være i god stand – merk: bremser!

 10.trinn: eventuelt mopedbruk til skolen (parkering)

Planen skal også være tilgjengelig på skolens hjemmeside: 

https://www.minskole.no/rusk

Planen tas opp i Fau og SU (samarbeidsutvalget) hver høst og eventuelt revideres.

___________________________________________________________________

Planen er utarbeidet i samarbeid med skolens personale og tas opp ved 

begynnelsen av hvert skoleår.  I tillegg ligger den på skolens læringsplattform samt 

hjemmeside.  Personalet er forpliktet til å følge retningslinjene for trafikksikker skole. 


