ØRMELEN SKOLE
VERDAL KOMMUNE

Alle skal med, et trivelig sted!
20.12.2018

_____________________________________________________________________________________

Trafikksikkerhet ved Ørmelen skolen

I følge forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, skal
virksomhetene drives slik at skader og ulykker forebygges.
Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet fra kriterier Trygg Trafikk mener
en skole bør oppfylle for å bli godkjent som en trafikksikker skole.
Kriteriene er utarbeidet med bakgrunn, hovedsakelig i Kunnskapsløftet,
og «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole».

_________________________________________________________________________
Ørmelen skole
Prost Brants veg 3
7653 Verdal
Telefon: 74 04 82 80
Epost: ormelen.skole@verdal.kommune.no

Trafikkansvarlig ved skolen er inspektør Svein Arne Bratli og rektor Birgit Bremer
Mejdal. Hvert år blir det foretatt risikoanalyse av skolens nærområde i forbindelse
med ledelsen og verneombudets gjennomgang av blant annet HMS-arbeidet ved
skolen. Da blir også trafikkbildet en automatisk del av denne kartleggingen.
Eventuelle avvik blir da rapportert videre til ansvarlig i kommunen. Trafikk og
trafikksikkerhet skal være tema på minst et av skolens foreldremøter.
Trafikksikkerhet drøftes jevnlig i FAU.

Trafikkplan for Ørmelen skole
Om Ørmelen skole:
Ørmelen skole ble bygget i 1974. Skolen har ca. 284 elever fordelt på sju trinn. Prognosene
tilsier at elevantallet vil øke i årene som kommer. De fleste elevene i skolekretsen går eller
sykler til skolen. Noen elever bor i delte heimer, og tar buss/taxi annenhver uke.
Skolen er sentrumsnær, og tilknyttet fortau og gang -og sykkelsti.

Hvorfor en trafikkplan?
Elevenes skolevei er i et sentrumsnært miljø. Dette kan medføre utfordringer og farer
trafikalt, og det er derfor viktig at alle kjenner trafikkreglene og kan forholde seg til disse.
Elevene må kunne lese et trafikkbilde, og handle deretter.

Kunnskapsløftet, R-2006, sier:
1 - 4. trinn:
”Etter 4. trinn skal elevene kunne følge trafikkreglar for fotgjengarar og syklistar”.
5-7. trinn:
”Etter 7.årsteg skal eleven kunne praktisere trygg bruk av sykkel som framkomstmiddel”.
Refleksvester
Alle elever får refleksvest i 1. og 4. klasse av FAU.
Alle 1. og 2. klassinger har vester på skolen som skolen har kjøpt inn.
Hjelm
Alle elever skal bruke sykkelhjelm til og fra skolen og på sykkelturer i skolens regi.

Trafikksikkerheten i skolen
Ørmelen skole gir anbefalinger til foresatte om at 1. klassinger ikke skal sykle til/fra
skolen.
Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten:
-

På turer til fots går elevene på rekker to og to. Voksne går alltid både først og sist i
rekken. Underveis følger info. Om trafikkreglene, og praktisk modellering av de
voksne.

-

Før sykkelturer blir det foretatt opplæring. Før sykkelturer blir rutiner og regler
gjennomgått etter elevenes alder og nivå. Syklene blir gjennomgått og sjekket om de
er i god nok stand.

-

På lengre turer, med mange elever, deles gruppen i tre mindre puljer. Gruppene er delt
etter de som vil sykle fort, midt i laget og sakte. De mest utsatte stedene snakkes
gjennom før start, og voksne følger med (f.eks. i Mulelia). Det er voksne med i alle
puljene.

-

Før elevene får sitte på privatbil, må foresatte godkjenne at det er greit at deres barn
sitter på bil i skolens regi.

-

Kollektivtransport i skolens regi foregår alltid med sikkerhetsseler. Andre bussregler
blir fulgt, bla. rutiner for av og påstigning

Trafikkopplæringen i skolen
Gjennom Aktivitetsplanen for skoleåret, blir gjeldene mål for trafikksikkerhet fulgt opp i
praksis ved skolen
Skolen har integrert trafikkopplæring i årsplaner for fag i tråd med Kunnskapsløftets
kompetansemål etter 1.-3. trinn, 4.-5. trinn og 6.-7.trinn.
I den daglige driften er det de ansattes kjerneoppgave å drive opplæring etter gjeldende lov
–og planverk.

Undervisningsmateriell:
www.trafikkogskole.no
www.barnastrafikklubb,no
o Trafikkboka fra Trygg Trafikk
o Sykkelhefte fra Trygg Trafikk
o Egghjelmer fra Trygg Trafikk
o Trafikkfilmer fra Trygg Trafikks hjemmeside/Youtube

Samarbeid mellom skole og hjem
Foreldre blir involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid gjennom Foreldrenes arbeidsutvalg
(FAU). For eksempel kjøper FAU inn refleksvester til alle 1. og 4. klassinger.
Det har videre vært en langvarig prosess med å få montert en bom som hindrer innkjøring
på skolens område i skoletiden. Verken skolen eller FAU har hittil nådd fram med dette
arbeidet.
Skolens mål for trafikk skal være årlig tema på foreldremøte, gjennom framlegging av
gjeldene årsplaner og Aktivitetsplanen.

TURER/UTFLUKTER
FORARBEID:
Personalet på trinnet sørger for å:
o Gå gjennom eventuelle tidligere vurderinger av tilsvarende aktivitet før planlegging
og organisering av opplegget. Gi informasjon til hjemmet.
o Minimum 2 voksne har ansvar for hver gruppe. De ansvarlige for hver gruppe
avtaler den enkeltes oppgaver.
o En voksen fra hver gruppe skal ta med førstehjelpsutstyr og mobiltelefon.
o Ansvarlig voksen tar med elevliste med telefonnummer til foresatte.
o Ha oversikt over antall elever!
o Gi beskjed til inspektør / kontoret før utflukten/turen.
BUSS:
Personalet skal ha fokus på følgende punkter:
o Informer elevene om hvordan de skal oppføre seg på stoppested og om bord i
bussen.
o Ha full oversikt over avreisetidspunkt, reisemål og tidspunkt for retur.
o Påse at tidspunktene blir overholdt, og at elevene holder seg samlet.
o Pass på at elevene sitter i ro i setene og bruker sikkerhetsbelte under hele turen.
o Plasser deg i bussen slik at du kan følge med elevene, og gripe inn ved avvikende
atferd.
o Ta en runde i bussen etter at elevene har gått av for å ta deg av gjenglemte
gjenstander, søppel mm.
o Hjelp elevene / sjåføren med lasting / lossing av bagasje.
Elevens ansvar:
o Vær presis, både ved avreise og retur.
o Stå i ro på stoppestedet når bussen kommer.
o Gå rolig inn i bussen, sett deg i setet og spenn på deg sikkerhetsbeltet.
o Sitt i ro under hele turen.
o Bruk «innestemme» når du skal kommunisere med andre i bussen.
o Ikke spis eller drikk i bussen.
o Sjekk at du får med deg alle eiendelene dine (inkludert søppel) når du forlater
bussen.
o Se deg godt for dersom du skal krysse veien etter at du har gått av bussen.

PÅ SYKKELTUR ELLER FOTTUR:
o Når vi går på tur skal det alltid være en voksen som går først og en voksen som går
sist.
o Hvis en tur går langs trafikkert vei vurderer vi alltid om vi skal repetere reglene for
god ferdsel i trafikken som fotgjenger, samt hvordan man krysser en vei. Dette skal
repeteres minst en gang hvert skoleår. 1. og 2. trinn bruker refleksvest.

Aktivitetsplanen og årsplaner er et høyst levende dokument ved Ørmelen skole. De
legges hvert år ut på It`s learning, som er skolens digitale læringsplatform.

Verdal 15.09.16
Birgit Bremer Mejdal
Rektor, Ørmelen skole

