
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innledning:  

Feiring skole ligger landlig til ved Mjøsa. Vi er en 1.- 10.skole med 123 elever skoleåret 
2019-2020. I løpet av skoleåret drar mange klasser på små og store turer, i nærmiljøet 
rundt skolen, i skog og mark og på lengre turer til fots, med buss eller tog.  
 
Skolen ligger langs fylkesveg 33. Vegen er definert som trafikkfarlig skoleveg ettersom 
det ikke er gang- og sykkelsti nord for Feiring 1-10 skole og sør for Kjerkelinna. Elever 
skal derfor ikke ferdes langs fv. 33. Elever som bor langs denne strekningen har vedtak 
om gratis skoleskyss. Ut fra behov og tilbud transporteres elevene med buss, minibuss 
eller drosje til og fra skolen.  
 
Dette heftet er en plan og en informasjon for hvordan Feiringskoles rutiner er i forhold 
til trafikksikkerhet og opplæring på alle trinn.  
 
Målet til skolen er at elevene skal være trygge til og fra skolen, men også på turer i 
skoletiden. Skolen skal være med på å gjøre elevene trygge og sikre i trafikken, og skal 
forberede dem på livet etter skolen, der de selv skal ta ansvar for eget og andres liv.  
 
Holdninger til sikkerhet i trafikken dannes tidlig, og opplæring i trafikk er derfor et 
viktig virkemiddel for å redusere ulykkesrisikoen blant barn og ungdom. Opplæringen 
de får i barne- og ungdomsskolen skal gjøre dem bevisste på hva det betyr i praksis å 
være en hensynsfull, oppmerksom og forsiktig trafikant.  
 
Skolen kan ikke gi garantier for at ulykker ikke skjer, men gjennom 
trafikksikkerhetsarbeidet i opplæringen kan vi bidra til å forebygge at det skjer. Elevene 
skal kunne vurdere trafikkforhold og vite hva de bør gjøre for å unngå ulykker. I tillegg 
skal opplæringen gi dem kunnskap om sikre kjøretøy, rutiner ved ulykker og 
livreddende førstehjelp.  
 
Planen inneholder også rutiner og retningslinjer for sikkerheten på turer, slik at både 
ansatte og elever vet hva slags ansvar og plikter det medfører når undervisningen flyttes 
ut av klasserommet. 

Plan for trafikksikker skole 

Feiring 1-10 skole 
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Plan for trafikkopplæring ved Feiring skole 

Mål for trafikkopplæringen: etablere gode og varige holdninger til trafikk og 

trafikksikkerhet hos elevene ved Feiring skole 

Kunnskapsløftet:  

I generell del av læreplanen står det blant annet at skolen skal ruste barn, unge og voksne 

til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. De 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 å se framover og øve evnen til å 

treffe valg med fornuft.  

 

 Kompetansemål i kroppsøving etter 4. årstrinn:  

Elevene skal: «Kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister».  

Trygg trafikk anbefaler følgende progresjon i trafikkopplæringen på 1.-4. trinn:  
1. og 2. trinn: Trafikktrening i skolens nærområde. Enkle trafikkregler på skoleveien. 

3. og 4. trinn: Undersøkelser av egen skolevei, tellinger og registreringer. Trafikkregler, 

forberedende sykkelopplæring, enkel teori og trening i trygge omgivelser og trening på 

sykkel i enkel trafikk sammen med voksne. 

 

 Kompetansemål i kroppsøving etter 7. årstrinn:  

Elevene skal: «Kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel».  

Trygg trafikk anbefaler følgende progresjon i trafikkopplæringen:  
1: Trening på sykkel i enkel trafikk, sammen med voksne. 2: Teori og trening på sykkel i 

krevende trafikk. 3: Selvstendig sykling i trafikken. 

 

 Kompetansemål i naturfag etter 10. trinn: 

Elevene skal: «Kunne gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minster 

skader ved uhell og ulykker».  

Trygg trafikk anbefaler i opplæringen på 8. – 10. trinn å ha fokus på at sykkel/gåturer 

skal være i trafikksikkerhetens tegn. Elevene skal bruke hjelm (og refleks). De skal lære, 

og trene på, hvor i veien man skal sykle, hvor og hvordan man skal krysse en vei og 

hvordan man skal være hensynsfull og forsiktig. Forsøk som illustrerer forskjellen 

mellom ulykke med og uten hjelm.  

 



Plan for aktiviteter i gruppene:  

Gruppe Aktivitet i gruppene Ansvar 
 

A og B 
(første og 
andre 
trinn) 

 
Snakke om hvor viktig det er å bruke refleks 
Snakke om bruk av hjelm 
Telle og sortere data 
Snakke om og øve på det å være trafikant  
Geometriske former og skilt  
Enkle trafikkregler langs skoleveien 
Å gå på tur – hvordan gjør vi det når vi er på 
uteskole 
Nettressurs: trafikkogskole.no  

 
Refleks – refleksløype 
Å være myk trafikant  
Skilt i nærområdet og trafikklys  
Trafikksikkerhetsutstyr – hjelm og 
bilbelte  
Nettressurs: trafikkogskole.no  

 

 

 
Kontaktlærere 

C og D (tredje 
og fjerde 
trinn) 

Vise til skolens trafikkplan, herunder rutiner 
for turer 
Bruk av refleks  
Lage natursti med innslag av spørsmål om 
trafikk-kunnskap 
Undersøkelse (utforskende metode) 
 
Sykkelopplæring og trafikkteori (bruk trygg 
trafikk sine digitale ressurser) 

Kontaktlærere 
 
 
 
 
 
 
Lærere i KRØ 

 

 
E og F (femte 
til sjuende 
trinn) 

 
Vise til skolens trafikkplan  
Sykling til og fra skolen – sykkelregler og 
parkering 
Ta med klassen på noe mer krevende 
sykkeltur 
Tekniske krav til sikkerhet  
Konsekvenser ved mangler eller brudd på 
regler 
Førstehjelpskurs 

 
Kontaktlærere 

 G og H 
(åttende til 
tiendetrinn) 
 

Førstehjelpskurs 
 
Regler for bading på overnattingstur 
Trene på hvor i veien man skal sykle, hvor og 
hvordan man skal krysse en vei og hvordan 
man skal være hensynsfull og forsiktig  
 
Gjøre forsøk i naturfagstimene som illustrerer 
forskjellen mellom ulykke med og uten hjelm  
 

Lærer(e) i KRØ 
 
Kontaktlærere  
 
Lærer (e) i KRØ 
 
 
 
 
Lærere i naturfag 

 
 
 



Rutiner for turer 
Skolen har rutiner som ivaretar sikkerheten ved turer til fots, på sykkel, i bil og med 
kollektivtransport i skolens regi. Generelt på alle turer skal de voksne bruke 
refleksvester og ta med førstehjelpspute.  
 
Turer til fots 
Ved utflukter (gåturer) utenfor skolens område går elevene på rekke, enten en og en 
eller to og to. Elevene skal gå på venstre side av veien og på fortau der dette er 
tilgjengelig. Ved kryssing av vei skal det alltid brukes gangfelt der dette er tilgjengelig. 
De voksne har med seg lister over elevene og elevenes foresatte, samt telefonnumre. Det 
går alltid en voksen foran og en voksen bak, slik at de har oversikt over om elevene 
opptrer forsvarlig i trafikken. Elevene telles før de går, underveis og ved turens slutt. Når 
elever skal i akebakker eller lignende, er det svært viktig at de voksne er på plass i 
bakken før aktiviteten starter. Det er viktig at alle voksne har med mobiltelefon og kan 
varsle hvis det skulle oppstå en situasjon.  
 
Turer med sykkel  
På sykkelturer skal alle bruke hjelm. En voksen sykler foran og en bak. Det er viktig at 
alle voksne har med mobiltelefon og kan varsle hvis det skulle oppstå en situasjon. 
Sykler skal av foresatte i forkant kontrolleres at er i forskriftsmessig stand. Elever som 
ikke har sykkel i forskriftsmessig stand, eller vil bruke sykkelhjelm, kan ikke delta på 
tur.  Elevene skal være kjent med sykkelruten på forhånd, med de utfordringer og 
hensyn som må tas. Elevene skal oppføre seg som kjørende og kjenne til trafikkregler 
generelt og vikepliktsregelen spesielt. Elevene holder avstand til sykkel foran.  
 
Turer med buss 
På turer med buss benytter skolen seg av ordinær rutebuss. Lærere har ansvar for å 
sjekke at alle elever bruker bilbelte og påse at elevene sitter i ro i setene. Elevene  skal gå 
på og av i ordnet flokk. Elevene telles. Lærer plasserer seg i bussen slik at han/hun kan 
følge med på elevene og gripe inn ved avvikende adferd. Lærer tar en runde i bussen 
etter at elevene har gått av for å ta med eventuelt gjenglemt eller søppel.  
 
Turer med bil 
Skolen benytter av og til privatbiler ved turer. Når det er nødvendig, skal det innhentes 
skriftlig godkjenning i forkant for hver enkelt elev. Foresatte må vurdere om de vi sende 
med bilstol/bilsete til de minste.  
 
Turer ved vann/sjø 
Skolens elever har normalt ikke anledning til å bade på turer i skolens regi. Skal det skje, 
har skolen egne rutiner for dette. Bading skal kun foregå til fastsatte tider når en voksen 
med gyldig livredningsprøve er tilstede. Voksen med gyldig livredningsprøve skal ikke 
selv være i vannet under oppsyn med elever, og skal ikke ha ansvar for flere enn 15 
elever samtidig. Elever skal ha skriftlig tillatelse hjemmefra, og elevene skal ha lært 
badevettreglene.  
 
Ved eventuelle skader, ring først 113 dersom skaden er alvorlig. Foresatte skal også 
kontakter umiddelbart. Kontoret underrettes deretter.  
 
 



 

Rutiner for å hente og levere elever på skole og SFO 
De elevene som har tilgang til trygg og sikker veg til skolen oppfordres til å gå eller 
sykle. Skole gir, i samarbeid med FAU, anbefalinger til foresatte om sykling til skolen.  
 
Ved Feiring skole går eller sykler om lag 47 % av elevene til og fra skolen. Litt under 
halvparten av disse igjen, blir ofte kjørt til og fra da de går på SFO. Foreldre som leverer 
og henter på SFO skal stoppe ved «rundkjøringa» nedenfor ansattparkeringa. Vi 
oppfordrer foreldre som kjører barn til skolen til å slippe de av på bussholdeplassen 
nedenfor skolen, med mindre de må følges inn.  
 
 
 

Rutiner ved skoleskyss 
Ved hver bussavgang er det satt opp bussvakt. Elevene fra 1. – 7. trinn møter ved 
flaggstanga, venter der til bussen har kommet, før de går samlet med bussvakta ned til 
buss og drosjer. Bussvakta ser til at påstigningen skjer på en trygg måte, og at elevene 
sitter ordentlig med sikkerhetssele på bussen før avreise.  
 
De eldste elevene (8. – 10. trinn) går ned til bussen på egenhånd.  
 
Elevene skal gå av bussen på riktig side av vegen i forhold til hvor de bor. Om de bor på 
vestsiden av fylkesvegen skal de være med bussen nordom Stubberuddalen før de går av 
på riktig side. Bussen må påregne å stoppe i vegkryss og liknende, utenom busslommer, 
på grunn av manglende gang- og sykkelsti.  
 

 
 
Temaer på foreldremøter 
Foreldremøte for neste års førsteklassinger: Gjennomgang av plan for trafikksikker 
skole. Foreldre som rollemodeller, foreldrekjøring, hente og bringe skole-/sfo-
situasjoner.  
 
1.og 2. trinn: Trafikktrening i skolens nærområde og undersøkelser av egen skoleveg. 
Foreldre som rollemodeller, foreldrekjøring, hente og bringe situasjoner. Vise til skolens 
retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med private biler og kollektivtransport. Bruk 
av refleks.  
 
3. og 4. trinn: Trafikanter og offentlig transport, sykkelopplæring og sykkelprøven for 4. 
trinn. Foreldre som rollemodeller, foreldrekjøring, hente og bringe situasjoner. Vise til 
skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med private biler og 
kollektivtransport.  
 
5. – 7. trinn: Gjennomgang av skolens regler rundt sykling, sykkelparkering og 
hjelmbruk. Foreldre som rollemodeller, foreldrekjøring, hente og bringe situasjoner. 
Vise til skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med private biler og 
kollektivtransport.  
 



8. – 10. trinn: Foreldre som rollemodeller, foreldrekjøring, hente og bringe situasjoner. 
Vise til skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med private biler og 
kollektivtransport.  
 
 
 

Samarbeid med FAU 
Feiring skole og FAU har et godt samarbeid, også når det gjelder trafikksikkerhet. 
Samarbeidet inneholder blant annet:  

- Vurdere å tydeliggjøre hjertesonen for Feiring skole. Innenfor hjertesonen er det 
ikke lov å hente eller levere elever  

- Tydeliggjøre for foresatte hvor det er greit å levere og hente i sfo- og skoletid ved 
å ha en morgenaksjon  

- Årlig gjennomgang av Feiring skoles plan for trafikksikkerhet 
- Oppfordre både voksne og barn til å bruke refleks 
- Melde inn behov ved rullering av trafikksikkerhetsplan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Feiring skole, november 2019 
 
Revidering: årlig på høsten av skolens ledelse. Innspill fra FAU og ansatte.  


