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1 Kriterier for kommunen 
 
 
 

1.1 Skriftlig bekreftelse fra rådmannen på at alle kriterier er oppfylt 
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1.2 Kommunens trafikksikkerhetsplan 
 
Trafikksikkerhetsplanen finnes både i Compilo og på kommunenes nettside: 
Politikk og innsyn > Rapporter og planer >Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 
 

1.3 Retningslinjer for ansattes ferdsel i trafikken (i tjeneste) 
 
Dokumentasjon finnes i Compilo: 

 

Retningslinje - Ansatte i et trafikksikkert arbeidsmiljø 
 
Formål og omfang 
Det er et viktig mål for Vestre Toten kommune at tjenestereiser og ferdsel foretas                                                                                                   

 i et trygt og sikkert arbeidsmiljø 

 med minst mulig belastning på miljøet 

 ut fra hensyn til trafikksikkerhet                                                                                                            

 

Medarbeiderne skal alltid følge bestemmelsene i Vegtrafikkloven.  

Alle som arbeider i Vestre Toten kommune skal ha kunnskap til, og forstå betydningen av sikker og 

miljøtilpasset transport og ferdsel. De ansatte skal i sin adferd i trafikken virke som gode forbilder og 

på den måten bidra til økt trafikksikkerhet. Disse retningslinjer er en del av kommunens 

Trafikksikkerhetsplan og omfatter krav til reisemåte, kjøretøy og riktig atferd i trafikken.  

 

Ansvar og myndighet 
Retningslinjene gjelder for alle ansatte som ferdes i trafikken i kommunens tjeneste, det være seg til 

fots, på sykkel eller motoriserte kjøretøy (herunder også egne kjøretøy som benyttes i tjenesten). 

Det skal utarbeides egen standard for kommunens kjøretøy.  

 

Trafikksikkerhet: 
Vestre Toten kommune forventer at ansatte i Vestre Toten kommune skal: 

 Være opplagt, våken og for øvrig skikket til å kjøre på en trygg måte 

 Opptre aktpågivende og varsomt både under transport med kjøretøy og som fotgjenger  

 Være upåvirket av alkohol, andre rusmidler eller trafikkfarlige medikamenter  

 Kjøre etter forholdene og ikke overskrider fartsgrensene 

 Bruke bilbelte, samt påse at passasjerer bruker bilbelte og at barn er riktig sikret i godkjent 

barnesikringsutstyr 

 I størst mulig grad unngå å bruke mobil under kjøring. Der mobilbruk er påkrevd, stopp bilen, 

alternativt skal «handsfree» benyttes.  

 Pakke og laste bilen på beste måte og sikre all last forsvarlig. 

 Rygge bilen inn ved parkering der dette er mulig. 

 Hvis du som passasjer opplever høy risiko og at føreren bryter trafikkreglene under kjøring, 

skal du be føreren om å kjøre forsvarlig. 

 Som syklist benytte hjelm 

 Som fotgjenger bruke refleks i mørke 

  

https://www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/politikk-og-innsyn/rapporter-og-planer/2018/trafikksikkerhetsplan2018-2021.pdf
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Kommunale kjøretøy / leasingbiler: 

 Være i forskriftsmessig stand 

 Ha beskyttelse ved kollisjoner i henhold til gjeldende EU-direktiv  

 Ha førstehjelpsutstyr, brosjyren «Førstehjelp på ulykkesstedet», refleksvest og 

brannslokningsapparat.  

 Ha hodestøtter riktig innstilt  

 Innleide transportfirma skal ha egne internkontrollsystemer som tilfredsstiller lover og 

forskrifter.  

 

Miljø:  

 Vurdere bruk av piggfrie dekk  

 Ivareta miljøfokus ved bruk og vedlikehold.  

 Ved kjøp/leie av kjøretøy/leasingbiler, vurdere el-bil, hybrid eller lavutslippsbil som alternativ til 

bensin/diesel. 

 

Arbeidsgiver har ansvar for at 

 Det utarbeides kontrollrutiner på kjøretøy og sikringsutstyr i kommunens egne biler. 

 Behov for trafikksikkerhetstiltak vurderes etter gjennomført risikovurdering.  

 Utarbeide skriftlige rutiner for leasingbiler for hva som skal gjøres, når og av hvem 

 Utarbeide rutiner for å håndtere feil og mangler i leasingbiler 

 Sammen med sine ansatte drøfte tema som er omfattet av denne retningslinje. 

 Alle avvik meldes i Compilo.  

 

1.4 Rutiner for innkjøp av transporttjenester 
 
I tillegg til det som er beskrevet i dokumentet «Retningslinje - Ansatte i et trafikksikkert arbeidsmiljø» 
i avsnitt 1.3 Retningslinjer for ansattes ferdsel i trafikken (i tjeneste) har barnehagene og skolene 
beskrevet dette i sine retningslinjer for turer med offentlige transportmidler. 
 

2 Kriterier for barnehagene 
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2.1 Skriftlig bekreftelse fra styrer på at alle kriterier er oppfylt 

2.1.1 Bøverbru barnehage 
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2.1.2 Eina barnehage 
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2.1.3 Veltmanåa barnehage 
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2.1.4 Vestrumenga barnehage 
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2.2 Årsplan hvor trafikk er integrert 
 
Barnehagene har sine årsplaner på hjemmesidene sine: 
 
Barnehage og skole > Barnehager i Vestre Toten > Bøverbru barnehage 
Barnehage og skole > Barnehager i Vestre Toten > Eina barnehage 
Barnehage og skole > Barnehager i Vestre Toten > Veltmanåa barnehage 
Barnehage og skole > Barnehager i Vestre Toten > Vestrumenga barnehage 
 

2.2.1 Årsplan for Bøverbru barnehage  
 

https://www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/barnehage-skole-og-
sfo/barnehager/boverbru-barnehage/boeverbru-aarsplan2018-2019.pdf 

2.2.2 Årsplan for Eina barnehage 
https://www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/barnehage-skole-og-
sfo/barnehager/eina-barnehage/aarsplan_einabarnehage2018-2019-del1.pdf 

2.2.3 Årsplan for Veltmanåa barnehage 
https://www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/barnehage-skole-og-
sfo/barnehager/veltmanaa-barnehage/veltmanaaa_aarsplan2018-2019.pdf 

2.2.4 Årsplan for Vestrumenga barnehage 
https://www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/barnehage-skole-og-
sfo/barnehager/vestrumenga-barnehage/vestrumenga_aarsplan2018-2019.pdf 
 

2.3 Rutiner for turer til fots, med bil eller kollektivtransport 
 

https://www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/barnehage-skole-og-sfo/barnehager/boverbru-barnehage/boeverbru-aarsplan2018-2019.pdf
https://www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/barnehage-skole-og-sfo/barnehager/boverbru-barnehage/boeverbru-aarsplan2018-2019.pdf
https://www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/barnehage-skole-og-sfo/barnehager/eina-barnehage/aarsplan_einabarnehage2018-2019-del1.pdf
https://www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/barnehage-skole-og-sfo/barnehager/eina-barnehage/aarsplan_einabarnehage2018-2019-del1.pdf
https://www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/barnehage-skole-og-sfo/barnehager/veltmanaa-barnehage/veltmanaaa_aarsplan2018-2019.pdf
https://www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/barnehage-skole-og-sfo/barnehager/veltmanaa-barnehage/veltmanaaa_aarsplan2018-2019.pdf
https://www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/barnehage-skole-og-sfo/barnehager/vestrumenga-barnehage/vestrumenga_aarsplan2018-2019.pdf
https://www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/barnehage-skole-og-sfo/barnehager/vestrumenga-barnehage/vestrumenga_aarsplan2018-2019.pdf
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2.3.1 Bøverbru barnehage 
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2.3.2 Eina barnehage 
 

 Turer i nærmiljø/Turer til fots 
 

 En voksen er ansvarlig for turen 

 Foreta en risikovurdering av turen  

 Fordele barn og voksne i grupper 

 Henge opp turplakater 

 Hver ansatt får en lapp med de barna som de har ansvar for på turen 

 Barna og voksne skal ha refleksvest, hver gruppe har sin farge 

 Vi samler barna ved porten, rope opp barna 

 Vi bruker turtau som alle barna skal holde i. Det skal alltid gå en voksen 

foran og en voksen bak, for å sikre at alle er med 

 Barna skal i ALLE overganger samles, telles. 

Overganger er som følger: før dere går ut fra porten, evt. underveis til 

bestemmelsessted, ved ankomst bestemmelsessted, når en forlater 

bestemmelsessted og når dere kommer tilbake i barnehagen 

 Ved turmålet kontroller sikkerheten på området fortløpede (avfall, 

myrhull, vanndybde i bekk/vann, skrent, klatretrær og underlag, 

hoggorm, vepsebol, dyreekskrementer, giftige planter/sopp, 

lekeapparater, trafikk m.m.) 

 Avtal samlingssted med barna når de voksne gir et avtalt kallesignal 

De voksne avtaler med barna hvor langt de kan gå fra samlingsstedet. 

 Dersom et barn forsvinner på tur skal beredskapsplan «Når et barn 

stikker av/blir borte» følges. 

 Barna lærer enkle trafikkregler for fotgjengere 

  

På tur skal vi alltid ha med: 

 Alle ansatte tar med egen mobiltelefon 

 Telefonliste til alle barnas foreldre og til de ansatte (nødnummer) 

 Førstehjelpsutstyr 

 Beredskapsplan «Når barn stikker av/blir borte» 

 
Når de minste er på tur, så sitter de i vogn. Snakker om trafikkregler der det er naturlig på 
turen. 
 
Utflukter (Bruk av tog/ buss) 

 
 Foreldre fyller ut samtykkeerklæring der de bekrefter om barna kan være 

med på utflukter. 

 Det fylles ut eget skjema for kjøring med buss til barnas kulturdag  på 

Stenberg og Oslotur. 
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 Om barnehagen bestiller buss eller annen transport til tur skal vi kreve 

transportmiddel med godkjent sikkerhetsutstyr. 

 En ansatt har hovedansvaret for turen 

 Foreta en risikovurdering av turen 

 Den ansvarlige fordeler barna i grupper 

 Hver ansatt får en lapp med de barna som den har ansvar for på turen 

 Barn og voksne skal ha t-skorter med barnehagens telefonnummer 

 Vi bruker turtau som alle barna skal holde i der dette er naturlig. Det går 

en voksen foran og en voksen bak for å sikre at elle er med.  

De eldste øver sed på å gå uten turtau, når de er på egne turer for Trollklubben. 

 Barna skal i ALLE overganger samles og telles. 

Overganger er som følger: før dere går ut fra porten, evt. underveis til 

bestemmelsessted, før påstigning tog/buss, ved avstigning ved ankomst 

bestemmelsessted, når en forlater bestemmelsessted og når dere 

kommer tilbake i barnehagen 

 Vurder sikkerheten fortløpende 

 Barna lærer enkle trafikkregler for forgjengere 

 
På utflukter skal vi alltid ha med: 

 Alle ansatt har med egen mobiltelefon 

 Telefonliste til alle foreldre og ansatte (nødnummer) 

 Førstehjelpsutstyr 

 Beredskapsplan «Når barn stikker av/blir borte»  

Turer i privatbil 
 
Vi prøver å unngå å bruke privatbiler, men på de turene det er nødvendig følges 
følgene rutine: 
 Foreldre fyller ut samtykkeerklæring der de bekrefter om barna kan sitte 

på med privatbiler med godkjent sete 

 Den som tar barn med i bil må gå god for at bilen er i tilfredsstillende 
stand. 

 Det vil til en hver tid brukes godkjent barnesikringsutstyr 
 Vi følger anbefaling fra Trygg Trafikk 
 Dersom foreldre skal være med å kjøre, må foreldrene til de barna som 

skal sitte på godkjenne det 
 Følg i tillegg rutine for tur/utflukter 

Hvilke trafikkregler har vi fokus på: 

 Gå på riktig side av vegen 

 Gå langs kanten 

 Se etter biler når vi krysser vegen 

 Fotgjengerfelt, bruke det der det finnes 
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 Lys ved planovergang for tog 

 Se på ulike skilt der vi går, og snakke om hva de betyr 

I tillegg snakker vi om 

 Bruk av refleks 

 Bruk av sykkelhjelm 

Bruk av bilbelte 
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RISIKOVURDERNG 
BESKRIVELSE RISIKO KONSEKVENS TILTAK RISIKO ETTER 

TILTAK 
VURDERING 

Turer til fots i nærmiljø Lav/middels Kan bli påkjørt  Vi prater om trafikkregler, 
hvordan vi oppfører oss i på 
trafikkert område, hviken 
side av veien vi går, at vi 
må se oss for når vi skal 
krysse veier. 
Alle går i turtau. 
De voksne går foran og bak 
barna og observerer 
trafikkbildet. 

lav Det er liten trafikk der barnehagen 
oftest går på tur. 

Turer til fots i mer 
trafikkfarlige områder 

Middels/høy Kan bli påkjørt Vi prater om trafikkregler, 
hvordan vi oppfører oss i på 
trafikkert område, hvilken 
siden av veien vi går, at vi 
må se oss for når vi skal 
krysse veier. 
Alle går i turtau. 
De voksne går foran og bak 
barna og observerer 
trafikkbildet. 

Middels  Man kan aldri få sikret seg 100% mot 
at et barn plutselig løper ut i veien, 
men vi mener det er viktig at barna 
trener på å bli gode fotgjengere mens 
de er små og har følge av voksne. 
Trafikk-kultur må læres på samme 
måte som alt annet 

Turer med buss: 
Tur til Oslo 

Stor 
  

Dersom bussen 
kolliderer eller 
kjører av veien kan 
liv gå tapt. 

Barna er sikret med sete 
eller pute med 3-
punktssele. 
Foreldrene eller de ansatte 
som har fått opplæring 
monterer setet i bussen om 
morgenen. 
 
 
 

Middels  
Bussen kjører på 
strekning med 
stor trafikk og 
høy fart 

Å ferdes i trafikken er alltid forbundet 
med potensiell fare, men barna er så 
godt sikret som mulig. Viktig at de som 
kjenner bilsetet monterer det slik at vi 
er sikker på at det blir gjort riktig. 
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Tur med buss: 
Til Stenberg 

Stor  Dersom bussen 
kolliderer eller 
kjører av veien kan 
liv gå tapt. 

Barna er sikret med 
magebelte. På 
Stenbergturen kan ikke 
seter/puter være i bussen 
p.g.a. annen kjøring i 
mellomtiden 

Middels 
Bussen kjører på 
strekning med 
lavere hastighet 

 Barna sikres så godt som mulig ut fra 
rammebetingelsene. 
Det er opp til foreldrene om de ønsker 
at barnet skal bli med på turen. 

Turer med bil Stor Dersom bilen 
kolliderer eller 
kjører av veien kan 
liv gå tapt. 

Barna er sikret med sete 
eller pute med 3-
punktssele. 
Foreldrene eller de ansatte 
som har fått opplæring 
monterer setet i bilen. 
Vi følger Trygg Trafikks 
anbefalinger i forhold til 
sikring 

 

Middels Å ferdes i trafikken er alltid forbundet 
med potensiell fare, men barna er så 
godt sikret som mulig. Viktig at de som 
kjenner bilsetet monterer det slik at vi 
er sikker på at det blir gjort riktig. 
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2.3.3 Veltmanåa barnehage 

 
RETNINGSLINJER FOR TURER I NÆRMILJØET (TIL FOTS)  

 VELTMANÅA BARNEHAGE 
 

 Foreta risikovurdering. 

 Sørge for at oppdaterte telefonlister ligger i sekkene. 

 Sørge for at følgende alltid er med på tur: mobiltelefon, liste over barn som er med 
på turen, førstehjelpsutstyr, telefonliste, varslingsplan, beredskapsplan ”når et barn 
blir borte”. 

 Det er viktig at flere enn en har med seg mobiltelefon. 

 En voksen har ansvar for praktisk planlegging av turen. 

 Barna fordeles mellom de voksne. (Gul lapp m/ navn). 

 Det skal alltid være tilstrekkelig med voksne i forhold til barn. 

 Barna har på seg gule vester, eller blå t- skjorter.  

 Barna samles og får informasjon om hvor de skal, og hvem de skal gå sammen med. 

 Gi alltid beskjed til resten av huset hvor turen går. 

 Barna går på rekke en og en, eller to og to, evt. holder i tau. 

 Det går en voksen foran og en voksen bak. De andre voksne fordeler seg på de andre 
barna, på utsiden av dem. 

 Det er viktig å telle barn med jevne mellomrom!! 

 Det brukes vanlige trafikkregler når vi ferdes i trafikken. Med de større barna er det 
viktig å fortelle hva vi skal gjøre når vi går i trafikken. 

 Kontrollere sikkerheten på ”turmålet”. 

 

RETNINGLINJER FOR TURER MED 
OFFENTLIGE TRANSPORTMIDLER (BUSS, TOG) 

VELTMANÅA BARNEHAGE 
 

 Ved bestilling av buss til større utflukter, stilles det krav om trepunkts godkjente 
seler. 

 Vi kjører ikke buss med barn under 3 år. (Unntak når det går buss for tog). 

 I buss som transporterer barn lavere enn 135 cm anbefales det at det i tillegg til 
bilbelte blir brukt en beltepute. 

 Foreldrene må hvert år gi skriftlig samtykke til at barna kan sitte på med buss. 

 Ved togturer stilles alminnelige krav til sikkerhet. 

 Det er viktig at flere enn en har med seg mobiltelefon. 

 Sørge for at følgende alltid er med på tur: mobiltelefon, liste over barn som er med 
på turen, førstehjelpsutstyr, telefonliste, varslingsplan, beredskapsplan ”når et barn 
blir borte”. 

 En voksen har ansvar for praktisk planlegging av turen. 

 Barna fordeles mellom de voksne. (Gul lapp m/ navn). 

 Det skal alltid være tilstrekkelig med voksne i forhold til barn. 

 Barna har på seg gule vester, eller blå t- skjorter. 
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 Barna samles og får informasjon om hvor de skal, og hvem de skal gå/ reise sammen 
med. 

 
 

RETNINGLINJER FOR TURER MED PRIVAT BIL 
VELTMANÅA BARNEHAGE 

 
 Vi bruker kun privatbiler i nødstilfeller, dvs der vi raskt må til lege eller sykehus. I slike 

tilfeller er alltid foreldrene ringt på forhånd, og de er innforstått med at det haster, 
og at vi ikke kan vente på dem.  
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RISIKOVURDERING – VELTMANÅA BARNEHAGE 
TRAFIKK 

 

BESKRIVELSE RISIKO KONSEKVENS TILTAK RISIKO 

ETTER 

TILTAK 

VURDERING 

Turer til fots i nærmiljøet Lav / 

middels 

Kan bli påkjørt. Vi prater alltid om trafikkregler når 

vi ferdes i trafikkert område. 

 I tillegg har de eldste trafikk som 

eget tema.  

Barna går på rekke, en og en eller to 

og to, evt i tau. Det går en voksen 

foran og en bak. Andre voksne 

fordeler seg blant barna. 

Det skal være tilstrekkelig voksne 

med på tur. 

Lav Det er lite trafikk der barnehagen vanligvis ferdes. 

Turer til fots der det er 

mer trafikk 

Middels 

/høy 

Kan bli på kjørt.  

 

Se over….. 

Middels Det er alltid uforutsigbart og ferdes i trafikken, og vi 

får aldri sikret oss helt mot at ulykker kan skje. 

Det er viktig at vi på alle turer prater med barna om 

trafikkregler, hvilken side av veien vi skal gå, hvor 

vi skal krysse veien, at vi må se oss for, trafikklys 

osv osv. 

Turer med buss – til 

Stenberg / Gjøvik 

Høy Dersom bussen 

kolliderer eller 

kjører av veien kan 

liv gå tapt. 

Vi kjører ikke buss med barn under 

3 år Dersom vi leier buss stilles det 

alltid krav om trepunkts seler.  

Middels Det er alltid uforutsigbart og ferdes i trafikken, og vi 

får aldri sikret oss helt mot at ulykker kan skje. 

Barna er så godt sikret som mulig. 

Turer med tog Middels Toget kan kollidere  Det er ingen krav til sikring av barn 

på tog. 

Middels  

 

Vi bruker kun privatbiler ved akutt-tilfeller.   
Se for øvrig retningslinjer for «Turer i nærmiljøet» - «Turer med offentlig transportmidler (buss, tog)» - «Turer i bil» 
TRAFIKKSIKKERHET tas årlig opp på foreldremøte og på personalmøte.
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2.3.4 Vestrumenga barnehage 

 
 
 
 
 
Rutine ved bruk av offentlige transportmidler i Vestrumenga barnehage. 

 
Det skal utarbeides risikovurdering som gjelder for turen man skal ut på dersom denne ikke 
går inn i den generelle risikovurderingen som er foretatt på hver avdeling. 
 
Buss: 
Buss som bli bestilt fra barnehagen er med krav om 3.punkts sele. 
 
Barn over 15 kg skal bruke bilpute. 
De barn som veier under 15 kg skal ha sete som er godkjent for barn under 15 kg. Dette må 
monteres av foreldrene.  
Personalet skal ikke montere seter da det kan være en stor risiko om dette ikke blir gjort 
riktig. 
Alternativt kan foreldre kjøre selv eller barnet er igjen i barnehagen. 
 
Ved bruk av busser i nærmiljøet kan disse benyttes med de eldste barna i barnehagen. Her 
menes de to eldste kullene.  Her er det viktig å sikkerhetsvurdere i forhold til fartsgrenser. 
Det vil være forskjell der høyeste fartsgrense er 60 km i timen og der det er 90 km i timen. 
Trygg trafikk mener det er mye større risiko for at noe alvorlig skjer ved 80-90 km i timen. 
 
Tog: 
Tog benyttes v passende anledninger. Alminnelige krav til sikkerhet. 
 
Taxi: 
Taxi benyttes ved ulike anledninger. Samme regler for bilsete som i buss. 
 
Privatbil: 
Benyttes ikke til å kjøre barnehagebarn. Ansatte eller foreldre skal ikke kjøre andres barn i 
biler. (Om det ikke er et nødstilfelle til legevakt/sykehus o.l) 
 
Revidert 22.08.18 
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Rutine ved turer i Vestrumenga barnehage.   
  
Revidert 22.08.18 
 
Avdelingen skal ha utarbeidet risikovurdering som gjelder for tur. 
 
- Turutstyr finnes på lager ved møterom. 
 
God håndhygiene er alltid viktig når man ikke har tilgang på vask med såpe. Våtservietter 
eller antibac skal alltid brukes ved håndvask/bleieskift. 
 
På tur skal du alltid ha med: 
 
- Førstehjelpspute 
 
- Turmappe med telefonlister og beredskapsplan. 
 
- Telefon 
 
- Refleksvester eller orange t-skjorter. Dette for å holde bedre oversikt og se barna bedre. 
Husk: Voksne skal også ha refleksvest. 
 

- Våtservietter / antibac 
 
 
 
*Når dere er på tur med bare deler av avdelingen skal det være igjen lapp med beskjed 
ved branntavla.  
-Hvilken telefon dere kan nås på og hvilke barn som er med. 
 
Vær obs når du tar med barn i trafikken. De er gjør ofte ting det er vanskelig å forutse. 
Vær obs på planter og sopp og legg alltid merke til hva barna putter i munnen. 
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RISIKOVURDERING –   Turer     Vestrumenga BARNEHAGE 
 
      
BESKRIVELSE RISIKO KONSEKVENS TILTAK RISIKO ETTER 

TILTAK 

VURDERING 

Turer til fots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lav/middels Kan bli påkjørt av bil 

eller sykkel 

 

Kan komme bort fra de 

andre 

Vi snakker om 

trafikkregler. 

Hvordan vi oppfører oss på 

trafikkert område. Hvilken 

side av veien, se oss for før 

vi går over. 

En voksen går foran og bak 

barna og observerer 

trafikkbildet. 

Barna må telles med jevne 

mellomrom slik at barna 

ikke blir borte. (Hver 

halvtime) 

 

Lav 

 

Det er til dels stor trafikk 

om man skal gå ned til 

Raufoss. Viktig at de 

voksne snakker sammen 

og kommuniserer godt 

når man er sammen på 

tur. 

Turer med bil 

 

    Vi kjører ikke bil med 

barnehagebarn 

Turer med buss Stor Ved kollisjon kan det få 

fatale følger. 

Vi ber om 3 punkts sele v. 

bestilling av buss. Følger 

rutiner fra trygg trafikk.  

Middels. Større 

risiko ved høyere 

fart. 

Turer med buss/tog 

beskrevet i eget skriv og 

blir laget egen 

risikovurdering ved 

større turer. 

 

Turer med tog Stor Ved kollisjon kan det få 

fatale følger. 

Barna må sitte rolig i setene 

og sitte riktig vei. 

Stor/middels Det er lite sikring av 

barn på tog. Fortrinnsvis 

de eldste barna som 

kjører tog. 
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2.4 Beredskapsplan trafikkulykker (felles for alle barnehagene) 
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2.5 Oversikt som viser at trafikk er et tema på foreldremøter (felles for 
alle barnehagene) 
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3 Kriterier for skolene 
 

3.1 Skriftlig bekreftelse fra rektor på at alle kriteriene er oppfylt 
 

3.1.1 Bøverbru skole 
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3.1.2 Korta skole 
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3.1.3 Raufoss skole 
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3.1.4 Raufoss ungdomsskole 
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3.1.5 Reinsvoll skole 
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3.1.6 Reinsvoll ungdomsskole 
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3.1.7 Thune skole 

 

3.2 Årsplaner hvor trafikk er integrer – Rutiner for turer til fots, med 
sykkel, bil og kollektivtransport – Oversikt som viser at trafikk er et 
tema på foreldremøter 
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3.2.1 Bøverbru skole 
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N                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                      
 

 

Plan for foreldremøter 
2018/2019 

 
 Planen redigert 28.08.18  

 Evalueres etter foreldremøtene 
 
Formål med foreldremøter: gi nødvendig informasjon, skape relasjoner og godt samarbeid 
med foreldrene.  
 

Trinn Alle klasser 
Tilpasset alder/trinn 

Forventninger  
Hjem-skole 

 
Trinntema 

1.-
7.trinn 

Vurdering i h.ht årshjul 
       - rutiner 
       - målsettinger 
       - arbeidsmåter 
- arbeidsmåter 
- Skolens/ hjemmets ansvar, oppgaver 
og samarbeid 
- hjemmearbeid 
- ordensreglement 
- rutiner 
- kartlegginger 
- tilpasninger /støtte 
- rettigheter/plikter 
- sosialt fellesskap 
- forventninger til elevene 
- fokusområder 
- Trafikksikkerhet jfr. plan 

Høst: Rektor deltar på foreldremøtene, 
er tilgjengelig om det skulle være noen 
spørsmål, kan ev. ha en info-del. 
 
Vi planlegger faste case/temaer som vi 
har på de ulike trinn på 
foreldremøtene. Ev. låne noen utenfra. 
Foreldre diskuterer i grupper: 
språkbruk,  

 HØST VÅR 

1. trinn Samarbeidsorganer FAU, SU/SMU 
- Skolestart 
  Overgang  
  barnehage/ skole 
- Grunnleggende lese- og  
   Skriveopplæring v/ SLV-lærer 
- Matte i hverdagen 
- Klassemiljø  
- Info fra Helsesøster:  
Det vurderes om noen temaer kan 

- Oppsummering av året 
- Praktisk faglig 
- overgang til 2. trinn 
 

Bøverbru skole, Skoleveien 10, 2846 Bøverbru 
Tlf. 61153740.  
E-post: boeverbru.skole@vestre-toten.kommune.no 
 

 
  
”^”’”`” 
” ” 
”^2*2222 
” 
 

          

 

 

VESTRE TOTEN KOMMUNE 
BØVERBRU SKOLE 

mailto:boeverbru.skole@vestre-toten.kommune.no
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løftes fra foreldrekontakter til FAU: 
bursdager, invitasjoner,  nettvett, spill, 
filmer, leggetid, valg 
-It`s learning 
- hvordan styrke relasjon foreldre 
mellom 

2. trinn  - Kompetansemål 2. trinn 
- Grunnleggende lese- og 
skriveopplæring 

3. trinn  - Hva må vi bli bedre på? 
- Grunnleggende lese- og 
skriveopplæring 
- Lese nøye år 
- Multi smart øving 
- svømming 

4. trinn - Trafikk (vår) 
- Kompetansemål 4. trinn 
- Lese nøye år  
- Skriving 

- Forventninger til elevene på  
 dette trinnet 
- overgang mellomtrinn 
- nasjonale prøver 
- sykkel-opplæring 
-17.mai 

5. trinn - Nasjonale prøver 
- Leseplan  
- Nye rutiner osv. 
- Informere om aktivitetsdager 
(barskingen, juleball++) 

 - Aktuelle temaer i samarbeid med     
    klassekontaktene 
- 17.mai 
 

6. trinn - Nettvett 
 

- Leirskole 
- Dialogspillet 

7. trinn - Helsesøster - Overgang barneskole/ u.skole 

 
Foreldremøter: 

Kontaktlærers planleggingsansvar:  

 Gjøre klart rommet 

 Kaffe m.m (Ev. delegere til foreldre) 

 Forberede temaer 

 Ringe klassekontakt: saker/ oversikt 

 Lage saksliste 

Gjennomføring: 

 Klassekontakt skriver referat 

 Rektors del: VTK satsingsområder i skolen, evt. andre tema, eller til stede for spørsmål 

 Klassekontaktens del: FAU-saker og valg 

 Lærerens del: Saksliste 
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3.2.2 Korta skole 
 
 

Trafikksikkerhetsplan 
 

For 
 

Korta skole 
 

2018/2019 
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Kort om Korta skole: 
Korta skole er en 1-7 skole med 2 paralleller. Skolen har ca 350 elever og ca 50 ansatte. 
Skolen ligger landlig til utenfor Raufoss sentrum.  Her er det nærhet til skog og fine 
turområder, og derfor gode muligheter for turer til fots og på sykkel. 
De fleste elevene går eller sykler til skolen, men noen blir også kjørt. Noen elever kommer 
med drosje. 
På de fleste stedene er skoleveien sikret med gang- og sykkelsti, og fortau og tilstrekkelig 
med fotgjengerfelt.  
FAU er en viktig medspiller for skolen i gjennomføringen av planene for trafikksikkerhet.  
Planen blir gjennomgått en gang pr. år på høsten. 
Kriterier for en trafikksikker skole: 
 

 Skolen har en plan for å ivareta elevenes sikkerhet til og fra skolen, enten de går, 

sykler eller blir kjørt. 

 Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, sykkel, i 

bil/buss eller med kollektivtrafikk i skolens regi. 

 Skolen har gode rutiner for at planene blir fulgt av de ansatte. 

 Skolen har integrert trafikkopplæring i lokal læreplan/årsplan i tråd med 

kunnskapsløftets kompetansemål. 

 Skolen legger til rette for at det blir gjennomført god trafikkopplæring blant annet 

ved innkjøp av materiell eller kursing av ansatte. 

 Skolens trafikkplan er et årlig tema på foreldremøter og i FAU. 

Turer med buss: 

 Skolen benytter seg av og til av buss til forskjellige arrangementer. 

 Her har lærer ansvaret for å påse at alle bruker bilbelte. Elevene skal gå av og på  

bussen i ordnet flokk. Elevene telles og ledes i ønsket retning. 
 

 
 
 

Bruk av privatbiler: 
Skolen benytter i liten grad privatbiler ved turer. Hvis dette er nødvendig, skal skriftlig 
godkjenning innhentes i forkant for hver enkelt elev.  
Steder skolen ofte drar til: 

Hvor Hvordan  Vurdering 

Raufoss Stadion Gå/sykle Vei med fortau og 
fotgjengerfelt 

Raufoss sentrum Gå/sykle Vei med fortau og 
fotgjengerfelt 

Skumsjøen Gå Merket sti 

Leirskole Buss Leie buss 

Ekskursjoner Buss Leie buss 
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Trafikk i kunnskapsløftet: 
I generell del av læreplanen står det blant annet at skolen skal ruste barn til å møte livets 
oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til 
å ta hånd om seg selv og sitt liv. Videre står det at opplæringen må tilføre holdninger og 
kunnskaper som varer livet ut og lære de unge å se fremover og øve evnen til å treffe 
valg med fornuft. Læreplanen danner et grunnlag for at alle barn og unge skal få en 
felles, kontinuerlig og god trafikkopplæring, men det må følges opp med den enkelte. 
Kompetansemål 
 
 
 
 
 

ÅRSHJUL 
TRAFIKKOPPLÆRING -1-7 TRINN 

TRINN MÅL AKTIVITET OG 
MATERIELL 

TID 

 1. Elevene skal kunne ferdes trygt 
i nærområdet. 

 Bli kjent i nærområdet 
 

 Ferdes trygt i og rundt 
skolegården 

 

 Lære seg skiltene i 
nærområdet 

 

 Refleksbruk 
 

 Lære bussvett 

-elevene har faste 
turvenner 
-skoleveien min (Går du 
den tryggeste veien?) 
-å gå langs en vei uten 
fortau, med fortau og 
gang- og sykkelsti. 
Fokus på bruk av refleks 
i den mørke årstiden. 
 
Øve når vi går på tur: 
-gå utenom 
parkeringsplassen 
-gå på vei med fortau 
-gå på vei uten fortau 
-krysse vei på 
fortjengerovergang (øve 
på å se til høyre og 
venstre) 
-bli kjent med 
skoleområdet, hva er 
utenfor skoleområdet? 
-fotgjengeroverganger 
-gang og sykkelvei 
-holdeplass for 
buss/drosje 
 
-Bruk av sansene når vi 
er på tur 

Helt fra starten 
av skoleåret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sen høst og 
vinter 

Kompetansemål: Kroppsøving etter 4 trinn: Elevene skal kunne følge trafikkregler for 
fotgjengere og syklister. 
Kompetansemål: Kroppsøving etter 7 trinn: Elevene skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel 
som fremkomstmiddel 
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-Regler når vi skal med 
skolebuss og drosje: før 
vi går inn, mens vi kjører 
og når vi skal gå av. 
 
Materiell: Trafikkboka, 
syng og læromtrafikk, 
film og refleksbruk 
 
 
 

Trinn 2 
 
 

Mål: 
Kunnskapsmål: 
Eleven skal forstå enkle 
trafikkregler som gjelder for 
fotgjengere, eleven skal kunne 
noen grunnleggende 
skiltregler. 
 
Ferdighetsmål: 
Eleven skal kunne følge regler  
for passasjerer i bil og buss. 
Eleven skal kunne riktig bruk av 
refleks, eleven skal kunne 
bruke riktig sikkerhetsutstyr 
 
Holdningsmål: 
Eleven skal ta hensyn til andre 
fotgjengere i trafikken. 

Aktivitet og materiell 
Tema trafikk 
(samfunnsfag) 
Hvor går vi? (fortau, 
venstre side av veien, vi 
går på rekke). Hvordan 
gjør vi det når vi går på 
tur i trafikken, selv om vi 
ser bilene er det ikke 
sikkert at bilene ser oss. 
Snakke om skilt og 
skiltregler. Hva er 
«trafikken»?. 
Trafikksangen. Snakke 
om viktigheten av 
refleksbruk. Sykkelhjelm. 
Hvorfor er det viktig 
med sykkelhjelm i 
trafikken? Hvordan 
oppfører vi oss når vi 
skal ta buss/drosje. 
 
Materiell: Trafikkboka, 
syng og lær om trafikk + 
trygg trafikk sine 
nettsider, film om 
refleksbruk. 

Tid: 
Snakk jevnt 
gjennom hele 
året, repetere 
før vi skal ut å 
gå i trafikken. 
 
Ekstra fokus når 
vi har om 
trafikk i tema-
timer 

 
Trinn 3 

 
 

Kunnskapsmål 
Eleven skal kunne gjengi noen 
grunnleggende trafikkregler 
 
 
 
 

Aktivitet og materiell 
Gå langs vei på riktig 
side. Gå samlet. Gå 
samlet over 
fotgjengerfelt. Om mulig 
–alltid en voksen fremst 
og bakerst. Bruk refleks 

Tid 
I forbindelse 
med turer i 
nærmiljøet, og 
ekskursjoner 
hele året. 
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Ferdighetsmål: 
Eleven skal kunne følge 
trafikkregler 

ved behov. Hold til 
høyre i trapper, ganger 
og skiløypa. 
 
Øve på hvordan man 
beveger seg i trafikken, 
på gangfelt, på fortau, 
ved kryssing av vei, og i 
forhold til andre brukere 
av fortau, gangfelt og 
vei ol.  
Materiell: Trygg trafikk  
sine nettsider. 
Trafikkboka, syng og lær 
om trafikk, film om 
refleksbruk. 

 
Trinn 4 Mål: Aktivitet og materiell Tid 

 Ferdighetsmål: 
Elevene skal kunne følge 
trafikkregler for fotgjengere og 
syklister 
 
Kunnskapsmål:  
Eleven skal kunne forstå noen 
påbuds-og forbudsskilt. Eleven 
skal kunne forholde seg til 
skolens sykkelregler. 
 
Holdningsmål: 
Eleven skal kunne se seg selv i 
trafikkbildet. Eleven skal vise 
respekt for andre trafikanter. 

Sykkelteori. 
Øve på hvordan man 
beveger seg i trafikken, på 
gangfelt, fortau, ved 
kryssing av vei, og i 
forhold til andre brukere 
av fortau, gangfelt, vei ol. 
 
På tur - samme som over. 
 
Sykkelkurs: På våren 4 
trinn arrangeres kurs i 
sykling, både i forhold til 
kontroll over sykkelen og i 
forhold til regler som 
gjelder for bruk av sykkel i 
trafikken. Trening i trygge 
omgivelser. Sykkelprøve – 
teoretisk prøve og 
praktisk prøve.  (Praktisk 
prøve med 
ferdighetsprøve og 
praktisk kontroll)  
 
Sykkeltur. 
 
Ved bruk av buss/drosje – 
gå gjennom reglene for 
hvordan man forholder 

april-juni 
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seg når bussen ankommer 
og når man går av bussen. 
 
Materiell: Sykkehefte 1 og 
2. Sykkelprøve, 
kontrollkort for sykkel, 
sykkelbevis, lysklips, 
laminert trafikkskilt 
Film: www.trafikk og 
skole.no 

 

Trinn 5 Mål Aktivitet og materiell Tid 

 Kunnskapsmål: 
Eleven skal kunne kjenne til 
hvilke regler som gjelder for 
bruk av sykkel i trafikken. 
Eleven skal kunne kjenne til 
hva slags sykkelutstyr/tilbehør 
man må ha og bør bruke når 
man sykler. 
 
Ferdighetsmål: 
Elevene skal kunne praktisere 
trygg bruk av sykkel som 
fremkomstmiddel. 
 
Holdningsmål: 
Elevene skal ta hensyn til andre 
trafikanter når hun/han sykler. 

Sykkelsjekken 
 
Repetere trafikkreglene, 
holdningsskapende 
arbeid. Videreføre det 
elevene lærte på 
sykkelprøven i fjerde. 
Ukentlig fokus på 
trafikkregler, gjentas i 
forbindelse med turer. 
Eks gå over gangfelt, 
sykkelhjelm. Gjelder 
også når elevene går 
kortere og lengre turer. 
 
Materiell: Trygg trafikk 
sine nettsider og hefter. 
Trå til – sykkelhefte 1 
(repetisjon) 

Før sykkelturer 
og fotturer hele 
året. 

 

Trinn 6 Mål Aktivitet og materiell Tid 

 Kunnskapsmål: 
Elevene skal forstå viktigheten 
med bruk av sikkerhetsutstyr 
ved sykling, både på vei og i 
terrenget. 
 
Ferdighetsmål: 
Elevene skal kunne praktisere 
trygg bruk av sykkel som 
fremkomstmiddel. 
 
Holdningsmål: 
Eleven skal kunne ta hensyn til 
andre når hun/han sykler. 

Sykkelsjekken 
Repetere trafikkreglene, 
holdningsskapende 
arbeid. Voksne har 
vester slik at de er 
synlige. Hvis mulig 
fordeler de voksne seg 
en foran og en bak. Alle 
har godkjent 
sykkelprøve etter 4 
trinn. 
På sykkeltur: Alle har 
hjelm og godkjent 
sykkelutstyr, også 

Før sykkelturer 
og fotturer hele 
året. 
 
Mai-juni 

http://www.trafikk/
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voksne. Vi går over 
fotgjengerfelt når vi 
krysser gater. Vi går 
samlet i grupper over 
veien. Hvis mulig sykles 
det på ei rekke (til 
høyre) og det er ikke lov 
å ta forbikjøringer. 
Øvelser på skoleområdet  
i forhold til å kunne 
mestre sykkelen på en 
god og tilfredstillende 
måte. 
(bremse, holde balansen 
osv) 

 
 

 

Trinn 7 Mål Aktivitet og materiell Tid 

 Kunnskapsmål: 
Elevene skal forstå hvilke 
regler som gjelder for 
syklister og fotgjengere 
 
Ferdighetsmål: 
Elevene skal kunne praktisere 
trygg bruk av sykkel som 
fremkomstmiddel, både på 
landeveien og i områder med 
trafikklys, rundkjøring… 
 
Holdningsmål: 
Elevene skal vise gode 
holdninger i forhold til 
trafikksikkerhet. 

Sykkelsjekken 
Repetere trafikkreglene, 
holdningsskapende arbeid. 
 
 
 
Materiell: Trå til – 
sykkelhefte 2 (repetere) film 
om bruk av sykkelhjelm 
www. 
tryggtrafikk.no/tema/sykkel-
og-sykkelhjelm 
 
Materiell fra Trygg trafikk 
www.trafikkogskole.no/5-7 
 
 

Før 
sykkelturer og 
fotturer hele 
året. 

 
Foreldremøte/FAU/SU/SMU: 
Skolens trafikkplan skal hvert år være på agendaen for skolens ulike råd og utvalg. 
 
Rutiner dersom ulykken skulle skje: 
Ved eventuelle skader på tur: 
- 113 ringes alltid først dersom skaden er alvorlig 

- Foresatte kontaktes umiddelbart, avtale drosje/skyss hvis det ikke er mulig å få 

kontakt med foreldre/foresatte 

- Skolens ledelse underrettes deretter 

- Skolens kriseplan benyttes i forbindelse med alvorlige skader 
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Slik gjør vi det på Korta skole 
 

Med bil til Korta skole: 

 Foreldre som skal levere/hente barn stopper på parkeringsplass og går opp til 

skolen. 

 Oppfordrer elevene til å la elevene gå til skolen, eventuelt et stykke av 

skoleveien. 
 

På tur med sykkel: 

 Sykkelsjekk – bremser, lys, refleks, nok luft i dekkene, bruke girene, 

ringeklokke 

 Bruk sykkelhjelm 

 Gjennomgang av trafikkregler 

 Viktig å ha fokus på: over gangfelt, side av veien, skilting, tilpasse fart til 

ferdighet, myke trafikanter, bruk av gangfelt og vei 

 Ordensreglene for skolen er gjeldende 
 

Med skolebussen/drosje: 

 Still opp i god avstand fra veien der bussen/drosja kommer. Vis køkultur. 

 På bussen: Finn en ledig plass, bruk setebeltet 

 Følg reglene inne i bussen – bråk og uro forstyrrer bussjåføren 

 Ha med gyldig busskort. Ikke regn med å komme med bussen uten kort eller 

med ugyldig kort 

 Gå ikke over veien før bussen har kjørt. 
 

Sykle til skolen: 

 Sjekk at sykkelen har det utstyret den skal ha. Det er påbudt med lys på 

sykkelen. 

 Bruk hjelm. 

 Sykkel fortrinnsvis på høyre side på gang og sykkelsti 

 Stopp ved gangfelt, se til begge sider og lei sykkelen over 
 

Til fots i skolens regi: 

 Gå på rekke med en voksen foran og en voksen bak, eventuelt noen voksne midt i 

 Voksne har alltid vester 

 I mørketiden skal elevene ha refleks (gjerne refleksvest) 

 Gå ordentlig på rekke to og to 

 Ellers følge trafikkreglene, for eksempel stoppe ved gangfelt og se til begge sider 

 Følge trafikkskiltene 
 

Raufoss  august 2018 

Øyvinn Langseth Gulbrandsen 
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3.2.3 Raufoss skole 

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 
FOR 

RAUFOSS SKOLE 
2018-2019 

 

 

 
Kort om Raufoss skole: 
Raufoss skole er en 1-7 skole med 2 paralleller. Skolen har ca 300 elever og ca 50 ansatte. 
Skolen er ny skoleåret 2016-2017 og ligger landlig til utenfor Raufoss sentrum.  Her er det 
nærhet til skog og fine turområder, og derfor gode muligheter for turer til fots og på sykkel. 
De fleste elevene går eller sykler til skolen, men noen blir også kjørt. Noen elever kommer 
med skolebuss eller drosje. 
På de fleste stedene har kommunen i forbindelse med prosjektering av ny skole sikret 
skoleveien med gang- og sykkelsti, og fortau og tilstrekkelig med fotgjengerfelt.  
FAU er en viktig medspiller for skolen i gjennomføringen av planene for trafikksikkerhet.  
Planen blir gjennomgått en gang pr. år på høsten. 
Kriterier for en trafikksikker skole: 

 Skolen har en plan for å ivareta elevenes sikkerhet til og fra skolen, enten de går, 

sykler eller blir kjørt. 

 Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, sykkel, i 

bil/buss eller med kollektivtrafikk i skolens regi. 

 Skolen har gode rutiner for at planene blir fulgt av de ansatte. 
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 Skolen har integrert trafikkopplæring i lokal læreplan/årsplan i tråd med 

kunnskapsløftets kompetansemål. 

 Skolen legger til rette for at det blir gjennomført god trafikkopplæring blant annet 

ved innkjøp av materiell eller kursing av ansatte. 

 Skolens trafikkplan er et årlig tema på foreldremøter og i FAU. 

Turer med buss: 

 Skolen benytter seg av og til av buss til forskjellige arrangementer. 

 Her har lærer ansvaret for å påse at alle bruker bilbelte. Elevene skal gå av og på  

bussen i ordnet flokk. Elevene telles og ledes i ønsket retning. 

 
 

 
 

Bruk av privatbiler: 
Skolen benytter i liten grad privatbiler ved turer. Hvis dette er nødvendig, skal skriftlig 
godkjenning innhentes i forkant for hver enkelt elev.  
Steder skolen ofte drar til: 

Hvor Hvordan  Vurdering 

Skogsløyper 
Badedammen 

Gå Merket sti 

Raufoss sentrum Gå/sykle Vei med fortau og 
fotgjengerfelt 

Fotballbanen Gå/sykle Gangvei 

Skumsjøen Gå Merket sti 

Leirskole Buss Leie buss 

Ekskursjoner Buss Leie buss 

 
Trafikk i kunnskapsløftet: 
I generell del av læreplanen står det blant annet at skolen skal ruste barn til å møte livets 
oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til 
å ta hånd om seg selv og sitt liv. Videre står det at opplæringen må tilføre holdninger og 
kunnskaper som varer livet ut og lære de unge å se fremover og øve evnen til å treffe 
valg med fornuft. Læreplanen danner et grunnlag for at alle barn og unge skal få en 
felles, kontinuerlig og god trafikkopplæring, men det må følges opp med den enkelte. 
Kompetansemål 
 
 
 
 

Kompetansemål: Kroppsøving etter 4 trinn: Elevene skal kunne følge 
trafikkregler for fotgjengere og syklister. 
Kompetansemål: Kroppsøving etter 7 trinn: Elevene skal kunne praktisere 
trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel 
 
 
 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://cdn.pixabay.com/photo/2014/04/02/16/19/bus-306913_960_720.png&imgrefurl=https://pixabay.com/no/buss-transport-london-red-morsom-306913/&docid=J4-Ywnx-pWtnWM&tbnid=LTnVnVunHzS9NM:&vet=10ahUKEwjDlMvU0ZHdAhUB_ywKHVcfBIUQMwhnKC4wLg..i&w=960&h=543&bih=429&biw=1292&q=buss&ved=0ahUKEwjDlMvU0ZHdAhUB_ywKHVcfBIUQMwhnKC4wLg&iact=mrc&uact=8
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ÅRSHJUL 
TRAFIKKOPPLÆRING -1-7 TRINN 

TRINN MÅL AKTIVITET OG 
MATERIELL 

TID 

 1. Elevene skal kunne ferdes trygt 
i nærområdet. 

 Bli kjent i nærområdet 
 

 Ferdes trygt i og rundt 
skolegården 

 

 Lære seg skiltene i 
nærområdet 

 

 Refleksbruk 
 

 Lære bussvett 

-elevene har faste 
turvenner 
-skoleveien min (Går du 
den tryggeste veien?) 
-å gå langs en vei uten 
fortau, med fortau og 
gang- og sykkelsti. 
Fokus på bruk av refleks 
i den mørke årstiden. 
 
Øve når vi går på tur: 
-gå utenom 
parkeringsplassen 
-gå på vei med fortau 
-gå på vei uten fortau 
-krysse vei på 
fortjengerovergang (øve 
på å se til høyre og 
venstre) 
-bli kjent med 
skoleområdet, hva er 
utenfor skoleområdet? 
-fotgjengeroverganger 
-gang og sykkelvei 
-holdeplass for 
buss/drosje 
 
-Bruk av sansene når vi 
er på tur 
 
-Regler når vi skal med 
skolebuss og drosje: før 
vi går inn, mens vi kjører 

Helt fra starten 
av skoleåret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sen høst og 
vinter 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://cdn.simplesite.com/i/cf/c7/284571206199461839/i284571214460895530._szw480h1280_.jpg&imgrefurl=http://www.jiltrondheim.com/427425908&docid=-tW7qL5LKTrXDM&tbnid=28nVxJAP2elG6M:&vet=10ahUKEwiwirbd7ZHdAhVJEywKHWYrBTQQMwjCASgSMBI..i&w=480&h=581&bih=429&biw=1292&q=sykkel&ved=0ahUKEwiwirbd7ZHdAhVJEywKHWYrBTQQMwjCASgSMBI&iact=mrc&uact=8
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og når vi skal gå av. 
 
Materiell: Trafikkboka, 
syng og læromtrafikk, 
film og refleksbruk 
 
 
 

Trinn 2 
 
 

Mål: 
Kunnskapsmål: 
Eleven skal forstå enkle 
trafikkregler som gjelder for 
fotgjengere, eleven skal kunne 
noen grunnleggende 
skiltregler. 
 
Ferdighetsmål: 
Eleven skal kunne følge regler  
for passasjerer i bil og buss. 
Eleven skal kunne riktig bruk av 
refleks, eleven skal kunne 
bruke riktig sikkerhetsutstyr 
 
Holdningsmål: 
Eleven skal ta hensyn til andre 
fotgjengere i trafikken. 

Aktivitet og materiell 
Tema trafikk 
(samfunnsfag) 
Hvor går vi? (fortau, 
venstre side av veien, vi 
går på rekke). Hvordan 
gjør vi det når vi går på 
tur i trafikken, selv om vi 
ser bilene er det ikke 
sikkert at bilene ser oss. 
Snakke om skilt og 
skiltregler. Hva er 
«trafikken»?. 
Trafikksangen. Snakke 
om viktigheten av 
refleksbruk. Sykkelhjelm. 
Hvorfor er det viktig 
med sykkelhjelm i 
trafikken? Hvordan 
oppfører vi oss når vi 
skal ta buss/drosje. 
 
Materiell: Trafikkboka, 
syng og lær om trafikk + 
trygg trafikk sine 
nettsider, film om 
refleksbruk. 

Tid: 
Snakk jevnt 
gjennom hele 
året, repetere 
før vi skal ut å 
gå i trafikken. 
 
Ekstra fokus når 
vi har om 
trafikk i tema-
timer 

 
Trinn 3 

 
 

Kunnskapsmål 
Eleven skal kunne gjengi noen 
grunnleggende trafikkregler 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivitet og materiell 
Gå langs vei på riktig 
side. Gå samlet. Gå 
samlet over 
fotgjengerfelt. Om mulig 
–alltid en voksen fremst 
og bakerst. Bruk refleks 
ved behov. Hold til 
høyre i trapper, ganger 
og skiløypa. 
 

Tid 
I forbindelse 
med turer i 
nærmiljøet, og 
ekskursjoner 
hele året. 
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Ferdighetsmål: 
Eleven skal kunne følge 
trafikkregler 

Øve på hvordan man 
beveger seg i trafikken, 
på gangfelt, på fortau, 
ved kryssing av vei, og i 
forhold til andre brukere 
av fortau, gangfelt og 
vei ol.  
Materiell: Trygg trafikk  
sine nettsider. 
Trafikkboka, syng og lær 
om trafikk, film om 
refleksbruk. 

 
Trinn 4 Mål: Aktivitet og materiell Tid 

 Ferdighetsmål: 
Elevene skal kunne følge 
trafikkregler for fotgjengere og 
syklister 

 
Kunnskapsmål:  
Eleven skal kunne forstå noen 
påbuds-og forbudsskilt. Eleven 
skal kunne forholde seg til 
skolens sykkelregler. 
 
Holdningsmål: 
Eleven skal kunne se seg selv i 
trafikkbildet. Eleven skal  vise 
respekt for andre trafikanter. 

Sykkelteori. 
Øve på hvordan man 
beveger seg i trafikken, på 
gangfelt, fortau, ved 
kryssing av vei, og i 
forhold til andre brukere 
av fortau, gangfelt, vei ol. 
 
På tur - samme som over. 
 
Sykkelkurs: På våren 4 
trinn arrangeres kurs i 
sykling, både i forhold til 
kontroll over sykkelen og i 
forhold til regler som 
gjelder for bruk av sykkel i 
trafikken. Trening i trygge 
omgivelser. Sykkelprøve – 
teoretisk prøve og 
praktisk prøve.  (Praktisk 
prøve med 
ferdighetsprøve og 
praktisk kontroll)  
 
Sykkeltur. 
 
Ved bruk av buss/drosje – 
gå gjennom reglene for 
hvordan man forholder 
seg når bussen ankommer 
og når man går av bussen. 
 
Materiell: Sykkehefte 1 og 

april-juni 
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2. Sykkelprøve, 
kontrollkort for sykkel, 
sykkelbevis, lysklips, 
laminert trafikkskilt 
Film: www.trafikk og 
skole.no 

 

Trinn 5 Mål Aktivitet og materiell Tid 

 Kunnskapsmål: 
Eleven skal kunne kjenne til hvilke 
regler som gjelder for bruk av 
sykkel i trafikken. Eleven skal 
kunne kjenne til hva slags 
sykkelutstyr/tilbehør man må ha 
og bør bruke når man sykler. 
 
Ferdighetsmål: 
Elevene skal kunne praktisere 
trygg bruk av sykkel som 
fremkomstmiddel. 
 
Holdningsmål: 
Elevene skal ta hensyn til andre 
trafikanter når hun/han sykler. 

Sykkelsjekken 
 
Repetere trafikkreglene, 
holdningsskapende arbeid. 
Videreføre det elevene 
lærte på sykkelprøven i 
fjerde. Ukentlig fokus på 
trafikkregler, gjentas i 
forbindelse med turer. Eks 
gå over gangfelt, 
sykkelhjelm. Gjelder også 
når elevene går kortere og 
lengre turer. 
 
Materiell: Trygg trafikk 
sine nettsider og hefter. 
Trå til – sykkelhefte 1 
(repetisjon) 

Før sykkelturer 
og fotturer hele 
året. 

 

Trinn 6 Mål Aktivitet og materiell Tid 

 Kunnskapsmål: 
Elevene skal forstå viktigheten 
med bruk av sikkerhetsutstyr ved 
sykling, både på vei og i terrenget. 
 
Ferdighetsmål: 
Elevene skal kunne praktisere 
trygg bruk av sykkel som 
fremkomstmiddel. 
 
Holdningsmål: 
Eleven skal kunne ta hensyn til 
andre når hun/han sykler. 

Sykkelsjekken 
Repetere trafikkreglene, 
holdningsskapende arbeid. 
Voksne har vester slik at 
de er synlige. Hvis mulig 
fordeler de voksne seg en 
foran og en bak. Alle har 
godkjent sykkelprøve etter 
4 trinn. 
På sykkeltur: Alle har hjelm 
og godkjent sykkelutstyr, 
også voksne. Vi går over 
fotgjengerfelt når vi 
krysser gater. Vi går samlet 
i grupper over veien. Hvis 
mulig sykles det på ei 
rekke (til høyre) og det er 
ikke lov å ta forbikjøringer. 
Øvelser på skoleområdet  i 
forhold til å kunne mestre 
sykkelen på en god og 
tilfredstillende måte. 
(bremse, holde balansen 
osv) 

Før sykkelturer 
og fotturer hele 
året. 
 
Mai-juni 

http://www.trafikk/
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Trinn 7 Mål Aktivitet og materiell Tid 

 Kunnskapsmål: 
Elevene skal forstå hvilke 
regler som gjelder for 
syklister og fotgjengere 
 
Ferdighetsmål: 
Elevene skal kunne praktisere 
trygg bruk av sykkel som 
fremkomstmiddel, både på 
landeveien og i områder med 
trafikklys, rundkjøring… 
 
Holdningsmål: 
Elevene skal vise gode 
holdninger i forhold til 
trafikksikkerhet. 

Sykkelsjekken 
Repetere trafikkreglene, 
holdningsskapende arbeid. 
 
 
 
Materiell: Trå til – 
sykkelhefte 2 (repetere) film 
om bruk av sykkelhjelm 
www. 
tryggtrafikk.no/tema/sykkel-
og-sykkelhjelm 
 
Materiell fra Trygg trafikk 
www.trafikkogskole.no/5-7 
 
 

Før 
sykkelturer og 
fotturer hele 
året. 

 
Foreldremøte/FAU/SU/SMU: 
Skolens trafikkplan skal hvert år være på agendaen for skolens ulike råd og utvalg. 
 
Rutiner dersom ulykken skulle skje: 
Ved eventuelle skader på tur: 
- 113 ringes alltid først dersom skaden er alvorlig 

- Foresatte kontaktes umiddelbart, avtale drosje/skyss hvis det ikke er mulig å få 

kontakt med foreldre/foresatte 

- Skolens ledelse underrettes deretter 

- Skolens kriseplan benyttes i forbindelse med alvorlige skader 

 
 
Slik gjør vi det på Raufoss skole 
 
Med bil til Raufoss skole: 

 Foreldre som skal levere/hente barn stopper på parkeringsplass eller benytter 

«kiss and ride». Vi oppfordrer til at bilene rygges inn slik at de står med 

fronten ut mot veien. IKKE PARKER I HANDIKAPPARKERING. 

 Oppfordrer elevene til å la elevene gå til skolen, eventuelt et stykke av 

skoleveien. 

 Vareleveranse har egen innkjøring som er skiltet og er elevfri sone. 

 
På tur med sykkel: 

 Sykkelsjekk – bremser, lys, refleks, nok luft i dekkene, bruke girene, 

ringeklokke 
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 Bruk sykkelhjelm 

 Gjennomgang av trafikkregler 

 Viktig å ha fokus på: over gangfelt, side av veien, skilting, tilpasse fart til 

ferdighet, myke trafikanter, bruk av gangfelt og vei 

 Ordensreglene for skolen er gjeldende 

 
Med skolebussen/drosje: 

 Still opp i god avstand fra veien der bussen/drosja kommer. Vis køkultur. 

 På bussen: Finn en ledig plass, bruk setebeltet 

 Følg reglene inne i bussen – bråk og uro forstyrrer bussjåføren 

 Ha med gyldig busskort. Ikke regn med å komme med bussen uten kort eller 

med ugyldig kort 

 Gå ikke over veien før bussen har kjørt. 

 
Sykle til skolen: 

 Sjekk at sykkelen har det utsytyret den skal ha. Det er påbudt med lys på 

sykkelen. 

 Bruk hjelm. 

 Sykkel fortrinnsvis på høyre side på gang og sykkelsti 

 Stopp ved gangfelt, se til begge sider og lei sykkelen over 

 
 
 
Til fots i skolens regi: 

 Gå på rekke med en voksen foran og en voksen bak, eventuelt noen voksne midt i 

 Voksne har alltid vester 

 I mørketiden skal elevene ha refleks (gjerne refleksvest) 

 Gå ordentlig på rekke to og to 

 Ellers følge trafikkreglene, for eksempel stoppe ved gangfelt og se til begge sider 

 Følge trafikkskiltene 

 
 
 
 
Raufoss, august 2018 
 
 
Geir Westby Larson 
Rektor 
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3.2.4 Raufoss ungdomsskole 
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3.2.5 Reinsvoll skole 
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3.2.6 Reinsvoll ungdomsskole 
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Trafikksikkerhetsplan 
1 Beskrivelse av skolen 
Reinsvoll ungdomsskole er en ungdomsskole i Vestre Toten med snaut 200 elever 
og ca. 45 ansatte. Omtrent 80% av  elevene våre blir transportert til skolen med 
buss, noen få elever med drosje eller privat biltransport. Resterende elever kommer 
til skolen enten til fots eller med sykkel.  
I forbindelse med påstigning/avstigning fra bussene, er dette godt organisert ved at 
bussene har avstigning/påstigning inn til gang- og sykkelbane som går direkte, og 
uten krysning av vei, opp til skolen. 
Det er svært lite transport med private biler til skolen, men vi har tydelig merkede 
soner for parkering og av- og påstigning. Skolen har felles rundkjøring med Reinsvoll 
barneskole slik at eksempelvis rygging med bil skal være unødvendig. 
Det er et fokus på hvor farlige situasjoner kan oppstå i forbindelse med transport til 
og fra skolen ved skolestart og skoleslutt.  
Vi har egne ansatte som har inspeksjon og følger med elevene i forbindelse med 
bussavgang. 
Det er et stort fokus både fra skolen og transportør på bruk av bilbelte og sikkerhet i 
forhold til av- og påstigning. Det er også et generelt stort fokus på trafikksikkerhet, 
trafikkregler for både gående og syklister, samt bruk av hjelm for syklister. 
Dette er tema på foreldremøtene som blir arrangert hver høst.  
 

2 Kunnskapsløftet om trafikk 
I generell del av læreplanen står det blant annet at skolen skal ruste barn til å møte 

livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev 

kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv. Videre står det at opplæringen 

må tilføre holdninger og kunnskaper som varer livet ut og lære de unge å se 

framover og øve evnen til å treffe valg med fornuft.  

I ungdomsskolen er vi forpliktet til å følge Kunnskapsløftet og hva de sier om Trafikk 
og trafikksikkerhet. I eksempelvis kompetansemål i naturfag etter 10. trinn står det 
følgende:  

 Elevene skal gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker 
skader ved uhell og ulykker. 

 Elevene skal gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene 
med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til 
akselerasjon. 

 Elevene skal følge sikkerhetstiltak som er beskrevet i HMS-rutiner og gjøre 
risikovurderinger. 

Selv om kompetansemålet er lagt til naturfag, forsøker vi å få til at trafikkopplæring 

behandles som et tverrfaglig emne. Trafikkrelaterte emner egner seg godt å ta opp i  

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 
A n s v a r 
L æ r I n g 
T r i v s e l 
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 Elevrådsarbeid (argumentasjon, gruppepress f. eks. i forhold til sykkelhjelmbruk) 

 Samfunnsfag (teknologiske endringer, rus, miljø, regler, sanksjoner) 

 Kroppsøving (førstehjelp, livsstil og helse) 

 Religion, Livssyn og Etikk (verdivalg, gruppepress, identitet, ungdomskultur) 

 Kunst og Håndverk (design av produkt, visuell kvalitet) 

 

Hva er trafikksikkerhetsutstyr?  

Trafikksikkerhetsutstyr deles inn i skadereduserende (hjelm og belte) og 

ulykkesforebyggende utstyr (refleks). Å gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr 

hindrer og minsker skader, vil i et naturfaglig perspektiv inneholde lærestoff om:  

 Menneskets forutsetninger (hva en kropp kan tåle) 

 Naturfaglige begreper (kraft, akselerasjon, støttid) 

 Beregninger (fart) 

 Drøftinger (hvordan vi kan unngå og begrense skader  

Å gjøre greie for betydningen av trafikksikkerhetsutstyr handler også, i et 

trafikksikkerhetsperspektiv, om viljen til å bruke det.  

3 Lokal læreplan i trafikk  
8. – 10. trinn: 
Hjelm, bilbelte og refleks er naturlige temaer å ta med under trafikksikkerhetsutstyr. 
Bruk av sykkelhjelm kan være særlig aktuelt på 8.-9. trinn, både som en forlengelse 
av barnetrinnets sykkeltema og for å jobbe med fortsatt hjelmbruk. Refleks passer 
også godt rundt samme tid. Når elevene selv begynner å øvelseskjøre, kjøre moped 
og i større grad være passasjer i bil, kommer bruk av bilbelte samt fart og 
akselerasjon inn i bildet. 
 
UNGDOM 
Ulykkesstatistikk relatert til aldersgrupper viser at antallet drepte og hardt skadde 
øker betydelig fra 15 års alderen. For 15 til 18 åringer er moped og motorsykkel den 
viktigste årsaken til den økte ulykkesfrekvensen. Fra 18 års alder er det bilulykkene 
som gir økningen.  
Dette viser at ulykkesrisikoen øker dramatisk i den første tiden etter at et nytt 
framkomstmiddel er tatt i bruk. Det er flere ganger så mange 19 åringer som blir 
drept eller hardt skadd i bil som en 40 åring. 
Vi har derfor alle, også skolen, en sentral rolle i informasjonsopplæringsarbeidet 
overfor ungdomsgruppen.  
Det ønskes innspill til konkrete tiltak som kan bidra til økt kunnskapsnivå også for 
ungdom som ikke deltar i tradisjonelle ungdomsaktiviteter.  
Samarbeidet med politi og redningsetater om informasjonsbesøk på ungdomsklubb, 
eller i egne trafikksikkerhetsarrangement, bør utvikles. 
  

Trafikkopplæring 8.-10. trinn 
Kompetansemål i naturfag etter 10. trinn 
Elevene skal gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker 
skader ved uhell og ulykker. 
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Læringsmål Aktivitetsforslag Vurdering 

Eleven drøfter forskjellen 
på ulykkesforebyggende 
og skadereduserende 
utstyr, og kan med 
naturfaglige begreper 
forklare hvordan de er 
konstruert, fungerer og 
skal brukes. 

Eleven argumenterer og 
reflekterer over hvorfor 
bruk av sikkerhetsutstyr er 
viktig i trafikken. Viser 
forståelse for 
konsekvenser og trekker 
paralleller til annet 
sikkerhetsutstyr. 

Eleven reflekterer over 
egen og andres bruk av 
hjelm, belte og refleks. 
Viser risikoforståelse og 
vilje til bruk av 
sikkerhetsutstyr i alle 
situasjoner. Er bevisst sin 
rolle som forbilde. 

Se forslag til oppgaver på 
tryggtrafikk.no/skole: 

Hvordan virker 
sykkelhjelmen. Se filmer 
og gjør oppgaver. 
 
Undersøke hvor mye et 
egg tåler når det har på 
«sykkelhjelm». Gjør 
forsøk med et egg i en 
egghjelm. 
 
Film og argumentasjons-
oppgave om bruk av 
bilbelte 
Hvordan skal bilbelte 
sitte? Film og oppgaver. 
 
Se refleksfilmer på 
TryggTrafikks youttube-
kanal og gjennomfør 
testing av refleks. La evt. 
elevene lage egne 
reflekser. 

 

 
 

Muntlige tilbakemeldinger.  
Muntlig prøve. 
 
Elevforsøk – 
rapportskriving.  

 

 
Samtaler der elever 
reflekterer over egen og 
andres atferd i trafikken. 

 
Elevforsøk – 
rapportskriving. 

 

Trafikk og sikkerhet inngår i opplæringen i naturfag på alle trinn, som tema på 
foreldremøter og som små drypp i forbindelse med oppstart av skoleår og turer i 
nærmiljøet.  

8. trinn Gjennomgang av skolens regler rundt sykling, sykkelparkering og 
hjelmbruk. 
Risikovurdering av egen skolevei. 
Trafikksikkerhetsutstyr med hovedfokus på sykkelhjelm. 

9. trinn Trafikksikkerhetsutstyr med hovedfokus på refleks. 
Lys, syn og farger. 
Oppmerksomhet og rus. 

10. trinn Trafikksikkerhetsutstyr med hovedfokus på bilbelte. 
Fart og akselerasjon. 
Sikkerhetstiltak og risikovurderinger i skolens nærmiljø. 

 
 

Årlig gjennomgang 
Hver høst gjennomgår alle trinn trafikksikkerhetsplanen, de ansatte på teamnivå og 
deretter med elevene. Der gjør man risikovurderinger knyttet til de lokale forholdene 
trafikkforholdene ved skolen, samt at man foretar en risikovurdering av de turene 

http://www.tryggtrafikk.no/tema/skole/materiell-til-trafikk-valgfag/bilbelte/
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eller utfluktene man har planlagt for inneværende skoleår. 
Vi har tilbud til alle 10. trinns-elever om trafikalt grunnkurs. Dette er et tilbud svært 
mange benytter seg av. Vi har én lærer som er sertifisert til å undervise i trafikalt 
grunnkurs 
Vi benytter oss hvert år av tilbudet som Trygg Trafikk gir om undervisning en hel dag 
på 10. trinn. Dette tilbudet gir elevene et realistisk og godt innblikk i hvor farlig det er 
å ferdes i trafikken og virker i så måte godt forbyggende i forhold til å opptre varsomt 
i trafikken og hvilke følger uforsiktighet kan medføre. 
Vi har krav om at alle klasser må ha Trafikk som tema i sine faglige 
undervisningsopplegg i løpet av skoleåret. Dermed er trafikk og trafikksikkerhet tema 
for elevene våre hvert år i de tre årene de er elever ved skolen.  

4 Foreldresamarbeid 
Skolen har et godt samarbeid med skolens FAU om å ha et godt og trygt skolemiljø. I 

dette arbeidet er det også en drøfting av om trafikksikkerheten er godt sikret gjennom 

regler for transport, bruk av bilbelte, sykkelturer i forhold til krysning av veger og bruk 

av sykkelhjelm. Hva er trygg bruk av sykkel og påbud om sykkelhjelm? På samme 

måten har vi drøftinger om gåturer med samme fokus på trafikksikkerhet, særlig i 

forbindelse med kryssing av større, trafikkert vei som hos oss vil vøre riksvei 4, samt 

fylkesvei 246.  

 

5 Rutiner for transport og turer i skolens regi 
Før hver tur som arrangeres i skolens regi, skal vi drøfte risiko, gjør vurderinger og 
lage rutiner for turen ved vår skole. Vi har fokus på følgende:  

 Buss: Bruk av belte, sikkerhet på holdeplass og risiko ved krysningspunkter. 

 Bil: Det er tydelig angitt hvor foreldre og ansatte skal parkere, og hvor foreldre 

kan stanse for å ta opp eller sette av ungdom. Rygging bør unngås. 

 Vareleveranse: Det må utvises stor forsiktighet ved kjøring/rygging inn i 

skolegården. Slik kjøring foregår i en sone hvor ungdom ikke skal oppholde seg, 

men årvåkenhet og forsiktighetskal uansett vises.   

 Ved bygge- eller anleggsvirksomhet på skolen, i skolens nærområde eller på 

skoleveien, må skolen i samarbeid med kommunen, foreta spesiell risikovurdering 

og eventuelt sette i verk tiltak. Alle ansatte, elever og foreldre må informeres godt.  

 
Disse rutinene skal gjøres kjent for foreldre, elever og ansatte på foreldremøter minst 
én gang pr. år.  
 

Turer til fots eller på sykkel 
 Ansvarlige lærere skal på forhånd bestemme hvilken rute som skal benyttes og 

kartlegge eventuelt vanskelige/farlige punkter. Det skal sørges for trygge 

oppsamlingssteder der elevene kan samles før f.eks. kryssing av trafikkert vei. På 

Reinsvoll ungdomsskole har elevene ikke lov å sykle langs riksvei 4, eller langs 

fylkesveg 246. Ved krysning av disse veiene må det settes opp vakter som 

regulerer krysningen. 
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 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.  

 Vi skal alltid ha med førstehjelpsutstyr, mobiltelefon og elevlister med 

telefonnummer til foresatte. 

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

tur.  

 Rlevante trafikkregler for turen skal gjennomgås. 

 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. 

 Vi har noen få elever som bruker sykkel til og fra skolen. De elevene har et særlig 

behov for denne typen informasjon. 

 Skolen arrangerer hvert år en tredagerstur til Beitostølen der vi går Besseggen. 

Elevene fraktes opp til Beitostølen og Gjendesheim med buss. Dette er en tur 

som krever nøye planlegging av mange forhold. Sikkerhet i forhold til trafikk, buss 

og beltebruk har et særskilt fokus både fra skolen og fra transportør. 

 Hvert år er det en grundig planlegging gjennom risikovurderinger i samarbeid med 

foreldrene og elevene. Det arrangeres foreldremøter der alle forhold ved turen blir 

gjennomgått nøye.  

6 Materiell fra Trygg Trafikk  
 

Trygg Trafikk har et særlig ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om 
trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot 
trafikkulykkene. Som en del av denne innsatsen utvikler Trygg Trafikk materiell 
tilpasset gjeldende læreplan.  

 

Oppgave og aktiviteter se tryggtrafikk.no/skole  

 
Filmer  Se tryggtrafikk.no/skole eller Trygg Trafikks youtube-kanal. 
Egen film til foreldre: tenåringer i trafikken  

 

Nedlastbare brosjyrer finnes på: tryggtrafikk.no/skole  

 Særlig farlig eller vanskelig skolevei 

 Til FAU – trafikkopplæring og trafikksikkerhet i skolen 

 Sikker skoleskyss 

 Trafikkopplæring i ungdomsskolen – støttemateriell til lærere 

http://www.tryggtrafikk.no/skole
http://www.tryggtrafikk.no/tema/skole/
https://www.youtube.com/user/TryggTrafikkNorge
https://www.youtube.com/watch?v=SkOc4LaStPo
http://www.tryggtrafikk.no/brosjyrer/
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 Tenåringer i trafikken – kunnskapsgrunnlag om ungdom og trafikk 

Trygg Trafikk har i tillegg utviklet en egen temaside for valgfaget trafikk med:  

 Informasjon om valgfaget 

 Ofte stilte spørsmål 

 Forslag til årsplan 

 Egen materiellside  

http://www.tryggtrafikk.no/tema/skole/materiell-til-trafikk-valgfag/bilbelte/
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3.2.7 Thune skole 
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4 Kriterier for Teknisk avdeling 
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4.1 Skriftlig bekreftelse fra enhetsleder på at alle kriterier er oppfylt 

 
 

4.2 Skriftlige rutiner for hvordan trafikksikkerheten ivaretas i forbindelse 
med kommunenes drift og vedlikehold på vegnettet 

 
 

4.2.1 Brøyting 
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4.2.2 Prosedyre for arbeid i trafikkert veg 
 
Rutinen ligger i Compilo. 
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5 Kriterier for Planavdelingen 
 

5.1 Skriftlige rutiner for hvordan trafikksikkerheten ivaretas i arbeidet 
med kommuneplanens arealdel og behandling av reguleringsplaner 

 
 
 
 
Fra: Anne Merethe Andresen/Vestre Toten kommune 
Til: Lisa Engen/Vestre Toten kommune@VTK, Bodil Evenstad/Vestre Toten kommune@VTK 
Cc: Eirik Røstadsand/Vestre Toten kommune@VTK, Kjersti Flatråker/Vestre Toten 

kommune@VTK, Ole Tveiten/Vestre Toten kommune@VTK 
Dato: 18.09.2018 16.48 
Emne: Vs: Oppfølging trafikksikkerhetsplan og trafikksikker kommune 
 
 
 

Hei. 
 
Ang. skriftlig rutiner på at trafikksikkerhet er ivaretatt i plansaker: 
 
Plan- og bygningsloven er så spesifikk på prosessen og tema som skal belyses at den er en 
rutinebeskrivelse i seg selv (se lovens kap. . Det er likevel utarbeidet en mengde sjekklister og rutiner i 
tillegg: 
 
Det fylles ut et planskjema for alle kommune- og reguleringsplaner ved oppstart av planarbeidet, og 
som følger saken. Dette er felles for alle kommuner i Oppland, og er en oppsummering av alle forhold 
som skal ivaretas i planer. Skjemaet finner dere her: 
https://www.planoppland.no/Planskjema/ 
 
Alle reguleringsplaner starter med et oppstartsmøte der de samme tema også diskuteres. Mal for 
oppstartsmøte finnes i ESA som mal (PL2). I tillegg er det maler for hva som skal vurderes i 
planarbeidet/ planbeskrivelse (PL3).  Det finnes også statlige maler for dette som vi aksepterer at 
brukes. De finner dere her: https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-
bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-
reguleringsplaner/id2413265/ 
 
 Alle reguleringsplaner skal også ha med en egen ROS-analyse der trafikksikkerhet er tema. Denne 
skal utarbeides etter veileder utarbeidet av DSB. Dette er en hel veileder som plankonsulenten må 
forholde seg til og ha kunnskap om. Dette materialet finner dere her: https://www.dsb.no/lover/risiko-
sarbarhet-og-beredskap/ 
 
Alle planer er  i tillegg på rutinemessig og lovpålagt høring til Statens vegvesen og vegeier, slik at 
kvaliteten på vurderingene som gjøres kvalitetssikres. 
 
Det er som dere ser en mengde rutiner for å ivareta alle temaer som skal belyses i planer, der 
trafikksikkerhet er ett tema. Vi har ikke egne rutiner for hvert enkelt tema da det ikke vil være 
hensiktsmessig. Vi antar at dette er rutiner som alle kommuner har, da det er lovverket som krever 
dette.. 
 
Vi mener at det ikke er hensiktsmessig å ha disse alle disse rutinene i Compilo, da vi ikke ønsker å 
måtte revidere maler flere steder. Vi benytter ESA hos oss(for egne maler), planoppland.no(regional 
mal), regjeringen.no(statlige maler) og DSB sine sider (veileder) slik at disse til en hver tid er 
oppdaterte. Selve prosessen/ rutinene er sikret i egne milepæler i ESA. 
 
Skjemaet  på H-området er fylt ut tidligere, men jeg har endret linja om Barnetråkk til å være gul da 
Plan ikke kan bruke disse dataene før Grunnskole har gjort registreringene. Den linja kan overføres til 
2019 - slik vi har skrevet inn i merknadsfeltet. 
 

https://www.planoppland.no/Planskjema/
https://www.planoppland.no/Planskjema/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/
https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-og-beredskap/
https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-og-beredskap/
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Jeg håper at dette er svar på det dere etterlyste. Hvis ikke, så ta kontakt. 
 
Med vennlig hilsen 
Anne Merethe Andresen 
arealplanlegger 
 
Vestre Toten Kommune 
Postboks 84, 2831 Raufoss  
Telefon: 61 15 33 00 
ALL OFFISIELL POST MÅ SENDES: post@vestre-toten.kommune.no 
Hjemmeside: http://www.vestre-toten.kommune.no 
  

http://www.vestre-toten.kommune.no/
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6 Kriterier for Kulturavdelingen 
 

6.1 Skriftlige oversikt for hvordan kommunen skal påvirke lag og 
foreninger til å integrere trafikksikkerhet i virksomheten  

 
Dokumentasjon er hentet fra nettside VTK – Kultur og fritid: 

 
 

 
 

Vestre  Toten  kommune 
Kultur 
 

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler til lag og organisasjoner i Vestre Toten kommune 
 
1. Generelle retningslinjer. 

Kulturmidler til organisasjonenes kulturarbeid blir gitt til foreninger innen kommunen. 
Unntatt fra tilskudd er: 

-  Organisasjoner som primært tar seg av medlemmenes økonomiske, politiske   
    eller yrkes interesser. 
-  Organisasjoner som har til hovedoppgave å samle inn penger til tiltak  
    innenfor og utenfor kommunen (herunder humanitære formål).       
-  Tiltak /arrangement som har til hensikt å skaffe fortjenestbaserte eierformer        
    eller fortjeneste for private 
-  Tiltak/arrangement utenfor kommunen. 
-  Utenlandsopphold 
 
Det kan dispenseres fra bestemmelsene i visse tilfeller. 

 
2. Det kan gis følgende form for tilskudd 
  -  Starttilskudd 
  -  Kulturmidler/aktivitetstilskudd  
  -  Tilskudd til drift av egne idrettsanlegg og kjøring av skiløyper med egne  
      maskiner. 
  -  Støtte i forbindelse med kulturarrangement 
  -  Støtte til lekeplasser  

-  Støtte i forbindelse med kultur og fritidstilbud for mennesker med spesielle  
    behov. 
-  Tilskudd til kurs (opplæring) 

  -  Tilskudd til utgivelse av årbøker, jubileumsskrift, lokalhistoriske tidsskrift. 
 

3. Retningslinjer for tildeling.   
Kulturmidler generelt blir gitt til frivillige lag og organisasjoner som driver  

 kontinuerlig virksomhet innen kommunen.  
 Alle former for kulturaktivitet skal ses på som likeverdige. 
 Barn og ungdom gis høy prioritet. 

 Lag og foreninger må ha vedtektsfestet at all aktivitet der barn og unge under 18 år 
deltar, skal være rusfrie. 

 Lag og foreninger skal ha regler for trafikksikkerhet i sin virksomhet. Se eksempel på 
regelverk. 

 Organisasjonene må i prinsippet være åpne for alle og ha et demokratisk valgt styre. 
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 Minste antall betalende, aktive medlemmer må være 12. 
 Søknadsfrist er 1. april hvert år på fastsatt skjema. 
  

Tilskudd blir beregnet på grunnlag av: 
 - aktivitet, hyppighet, kreativitet, utadrettet virksomhet 
 - antall barn og unge i laget 

- antall aktive, betalende medlemmer 
 - egeninnsats (dugnad og medlemskontingent) 
 - vurdering av årlige inntekter og utgifter 

- egne kultur/fritidsanlegg 
 
Starttilskudd blir gitt som engangsstøtte til start av nye lag eller gjenopprettelse av tidligere 
virksomhet. Ved reorganisering må driften være tatt opp igjen etter minst 3 års stans. 
Starttilskudd gis til kategorier innen lag og foreninger som omfattes av pkt. 1 (generelle 
retningslinjer), og som har minst 12 betalende medlemmer. 
Eget søknadsskjema fås ved henvendelse på kulturkontoret. Søknad sendes senest 6 måneder etter 
start eller gjenopprettelse. 
 
Støtte til kulturarrangement er aktuelt å søke om for enkeltpersoner, institusjoner, 
sammenslutninger og organisasjoner. 
Søknaden fremmes på fastsatt skjema, og sendes kulturkontoret 2 uker før arrangementet skal finne 
sted. Anmodning om utbetaling av tilskudd/underskuddsgaranti må sendes innen 2 måneder fra arr. 
dato, og inneholde revidert regnskap for arrangementet.. 
Det er en forutsetning at arrangøren har et visst inntektsgrunnlag i form av billettinntekter o.a. 
V. Toten kommune, kultur anses som medarrangør når tilskudd eller andre former for ytelser (f. eks. 
praktisk hjelp) gis. 
 

Støtte i forbindelse med kultur og fritidstilbud for mennesker med spesielle behov 
Tilskudd kan gis til lag og foreninger som vil tilrettelegge aktivitet for funksjonshemmede, 
eller der funksjonshemmede er spesielt invitert. 
Dette kan være enkeltarrangement eller aktiviteter der funksjonshemmede inkluderes. 
Det kan søkes over hele året på eget skjema. 
 
Tilskudd til lekeplasser kan gis som delfinansiering til utbedring og vedlikehold av lekeplasser/-
områder samt til innkjøp, sikring og utskifting av fast utstyr, faste lekeapparater o. l. 
En forutsetning for tilskudd er at det er et ansvarlig organ som søker (f. eks. velforening, 
foreldregruppe), og at fullføring av prosjektet er sikret. 
Søknadsfrist er 15. april hvert år på fastsatt skjema. 
 
Tilskudd til kurs blir gitt etter søknad fra lag og foreninger. Det kan gis inntil 30% av kursavgift. Der 
kursavgiften ikke er spesifisert, blir beregningsgrunnlaget stipulert etter skjønn. Det kan gis tilskudd 
innen de kategorier som omfattes av bestemmelsene under pkt. 1 (generelle retningslinjer). 
 
Tilskudd til årbøker/jubileumsskrift og lokalhistoriske tidsskrift blir gitt etter kultursjefens skjønn i 
hvert enkelt tilfelle. Skriftet må ha et innhold som er av allmenn lokalhistorisk interesse. 
Budsjettoversikt skal følge søknaden. 
 

Søknadsskjema 
 
- Søknad om starttilskudd 
- Generell søknad om kulturmidler (unntatt idrett) 
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- Søknad om kommunalt aktivitetstilskudd til idrettslag og foreninger 
- Søknad om kommunalt tilskudd til drift av egne idrettsanlegg og til kjøring av  
 skiløyper med egne maskiner. 
- Søknad om støtte i forbindelse med kulturarrangement 
- Søknad om støtte i forbindelse med kultur- og fritidstilbud for mennesker med  
 spesielle behov. (kan søkes på over hele året) 
- Søknad om støtte til lekeplasser. 
 
SØKNADER MÅ VEDLEGGES ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR Å BLI  BEHANDLET. 
 

Misbruk 
Dersom en søker gir uriktige opplysninger, eller bryter retningslinjene for støtte, mister søkeren rett 
til støtte for minst ett år. 

 
Saksgang 
Kulturadministrasjonen utarbeider fordeling av budsjetterte kulturmidler til de forskjellige 

foreningskategorier. Tilskuddenes størrelse er avhengig av kommunestyrets årlige budsjettvedtak. 

Søknader fra sang-, musikk og teaterforeninger blir lagt fram for Vestre Toten Musikkråd som 

kommer med forslag til fordeling etter gjeldende fordelingsnøkkel. 

Søknader fra idrettsorganisasjoner blir lagt fram for Vestre Toten Idrettsråd til fordeling etter til 
enhver tid gjeldende fordelingsprinsipper i rådet. 
Saken legges fram for utvalg for velferd og opplæring (UVO) til endelig avgjør etter innstilling fra 
rådmannen og kultursjefen. 
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7 Kriterier for kommunelegen 
 

7.1 Skriftlige dokumentasjon på hvordan kommunelegen medvirker til at 
fastlegene får tilstrekkelig kjennskap til veitrafikklovens § 34 
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8 Kriterier for helsestasjonene 
 

8.1 Skriftlige oversikt over hvordan helsestasjonene integrerer 
trafikksikkerhet i sitt arbeid 

 

 


