
Denne planens innhold vil bli presentert på de første foreldremøter på høsten. 

TRAFIKALE FORHOLD RETT VED SKOLEPLASSEN
Valnesfjord skole er en skole med ca 200 elever fra e. tl e0. klasse.  Vi er en skole i ei blgd og har ikke de 
trafikale utfordringer som ei blskole har.  Men vi har trafikkfarlige områder og risiko for trafikkfarlige 
situasjoner som vi må tenke foreblggende om.
Skolen ligger i Trivselsveien. Vi fltet inn i helt nl skole januar 20e9, med meget oversiktlige og ordnede 
trafikale forhold. Det er opparbeidede og tldelig merket fortau, fotgjengeroverganger og parkering for både 
biler og slkler ved skolen. Busser har fast oppstllingsplass for avlevering og hentng ved hovedinngangen. 
Varelevering er skjermet fra elevsoner. Det er avsat plass ved bussplassene for å kunne sete av elever som 
blir kjørt tl skolen  

Trivselsveien som vi ligger ret ved, vil stort set vvre en ganske trlgg vei, men i perioder vil veien kunne 
vvre utrlgg (f.eks. ved evnt. stengning av Røvikatunnelen).  Elevene har fremdeles skolebuss langs denne 
veien. Det er gang- og slkkelvei kun deler av strekningen. Fra Strømsnes er det gang- og slkkelvei helt fram 
tl skolen.

TURER /EKSKURSJONER
Valnesfjord skole er en del på turer og da har vi noen generelle regler som gjelder. Før
turer som skolen gjennomfører, skal følgende skje: 

 Foreldre informeres om turen, varighet, hvor osv (gjerne gjennom ukeplan)
 Administrasjonen får samme informasjon
 Voksne har alltd med førstehjelpsskrin og mobiltelefon. (Minst en voksen på 

hver gruppe)
 Det skal leveres risikoanallse før hver tur

BUSSTURER 
 Det er ikke fastsat noe eksakt elevtall pr. voksen når vi ferdes med buss. Dete er 

situasjonsavhengig og stedsbasert. Det har også betldning om det er leiebuss eller rutebuss. 
Elevene må på forhånd ha fåt tlstrekkelig opplvring i hvordan man opptrer i bussen og på 
bussholdeplassen. 

Aktuelle drøfingsspørsmål før gjennomføring av tur: 
o Er det spesielt trafikkfarlig mellom skolen/ekskursjonsstedet og holdeplassen, hva kan i så 

fall gjøres for å trlgge forholdene? 

o Alle elever skal bruke beltet som er montert i bussen. 

o Hvordan fungerer bussholdeplassene?

SYKLING I TRAFIKKEN
 Det er ikke fastsat noe eksakt elevtall pr. voksen når vi slkler. Dete er situasjonsavhengig og 

stedsbasert. 

 Alle må ha på hjelm.

 Når vi slkler skal de voksne ha på seg egne refeksvester. Ved store elevmengder skal det vvre en 
voksen først og en bak alle elevene. 
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Aktuelle drøfingsspørsmål før gjennomføring av tur: 
o Hva må gjennomgås med elevene på forhånd? 

o Hva slags sikkerhetsutstlr er nødvendig? 

o Hvilke rutner skal følges dersom en skade oppstår? 

GÅ I TRAFIKKEN
Det er ikke fastsat noe eksakt elevtall pr. voksen når vi er ute og går. Det er situasjonsavhengig og 
stedsbasert. De voksne skal ha på seg refeksvest. 

Aktuelle drøfingsspørsmål før gjennomføring av tur: 
o Hva må gjennomgås med elevene på forhånd? 

o Hvilke rutner skal følges dersom en skade oppstår? 

BRUK AV REFLEKSVESTER
 Alle voksne bruker refeksvester når vi er sammen med elevene på turer/ekskursjoner. 

 e. og 2. trinn bruker refeksvester på turer/ekskursjoner der de må ferdes i trafikk.

 4. trinnselever som slkler er under opplvring, og bruker refeksvester. 

BRUK AV PRIVATBILER
 Voksne ved skolen bruker privatbilene minimalt. Det er bare ved helt spesielle tlfeller at dete skal 

gjøres. 

 Holdningen tl Valnesfjord skole er at vi ikke bruker foreldre/foresate tl å sklsse elevgruppen i 
private biler. Vi kan ikke kvalitetssikre slik transport gjennomføres på en forsvarlig måte. 

 Dete tema tas opp i kommunalt FAU høst 2020 for en prinsipiell utalelse.

Aktuelle drøfingsspørsmål før gjennomføring av tur: 
o Hvordan kan vi forsikre oss om at transporten er forskrifsmessig og sikker? 

Brudd på regler for turer/ekskursjoner:
 Når eleven kommer uten hjelm tl sykkelturer i skolens regi:

o Elevene blir korrigert av de voksne. 

o Slkkelen må parkeres inntl eleven har fåt hentet/lånt seg hjelm.  Her er det viktg å 

oppfordre foreldrene tl å ta hjelmbruk alvorlig. 

 Ved sykling der sykkelen ikke er i forskrifsmessig stand: 
o Elevene blir korrigert av de voksne. 

o Slkkelen må parkeres. Eleven kan få låne slkkel ved skolen dersom det finnes. Hvis det ikke 

er utlånsslkler tlgjengelig blir eleven forhindret fra aktviteten. Eleven må dermed site på 
skolen og arbeide med tlretelagte oppgaver eller delta ved aktviteter der elevene går.

 

 Ved regelbrudd på sykkel: 
o Elevene blir korrigert av de voksne som er med på turen. 

o Eleven får slkle ferdig den turen han/hun er på. Ved neste slkkeltur vil eleven måte gå. 

 Ved regelbrudd som gående: 
o Elevene blir korrigert av de voksne som er med på turen. 

 Ved regelbrudd på buss: 
o Elevene blir korrigert av de voksne som er med på turen. 



PLAN FOR TRAFIKKOPPLÆRING PÅ DE FORSKJELLIGE TRINN

Måloppnåelse: 
 Kompetansemålene som ligger innenfor de ulike fagene skal legges inn i 

halvårsplanene/årsplanene tl trinnet. Dete sikrer en kontnuitet i opplvringen uavhengig 
av hvilke pedagoger som er involvert. 

 Aktvitetene som skal gjennomføres på de ulike trinnene blir også lagt inn i skolens 
aktvitetsplan 

Trafikkopplrring på 1. –l 4. trinn

Tidsbruk på skolen:

- Minimum 2 undervisningstmer teori på høsten og 2 tmer på våren, ved bl.a. bruk av 
netsiden www.trafikkogskole.no

- Den praktske treningen i trafikken og opplvring i refeksbruk følger planen for trinnene.

Kompetansemål fra læreplanen eter  4 trinn:

- Elevene skal kunne følge trafikkreglene for fotgjengere og slklister. (kroppsøving)
- Gjøre samfunnsfaglige undersøkelser som krever telling og regning, og presentere disse 

undersøkelsene. (Samfunnsfag)
- Lage en oversikt over regler som regulerer forholdet mellom mennesker, og konsekvenser 

ved å brlte normene. (Samfunnsfag)

Vi vil ha følgende progresjon i trafkkopplæringen:

- e.trinn: Trafikktrening i skolens nvrområde. Trene på å gå i trafikken, lvre om 
bussvetregler og opplvring i refeksbruk.

- 2.trinn: Enkle trafikkregler og trafikktrening i skolens nvrområde. Trene på å gå i trafikken, 
lvre om bussvetregler og opplvring i refeksbruk.

- 3.trinn: Undersøkelser av egen skolevei, tellinger og registreringer. Trene på å gå i trafikken,
lvre om bussvetregler og opplvring i refeksbruk.

- 4.trinn: Trafikkregler. Forberedende slkkelopplvring, enkel teori og trening i trlgge 
omgivelser sammen med voksne. Trene på å gå i trafikken, lvre om bussvetregler og 
opplvring i refeksbruk.         

Opplegg for hvert trinn:

            14TRINN:

- Grundig opplvring i refeksbruk.
- Utdeling av refeksvester i samarbeid med nvringslivet.
- Refeksvester bør brukes i perioden 0e.e0 tl 0e.03 når barna går/slkler tl skolen, venter på 

buss eller ferdes langs veien på turer i regi av skolen.
- Gåtrening på høsten sammen med fadderne fra 4.trinn.
- Gjennomgang av bussvetreglene.
- Gåtrening i forbindelse med turer i skolens nvrområde.
- Bruk av netressursen www.trafikkogskole.no. Bruk også linken tl Barnas Trafikklubb.
- Bruk av barnebøker som omhandler trafikk.

http://www.trafikkogskole.no/
http://www.trafikkogskole.no/


24 TRINN:

- Grundig opplvring i refeksbruk.
- Refeksdemonstrasjon i samarbeid med politet og biltlslnet. Elever, foreldre og lvrere 

deltar på et opplegg på kveldstd.
- Utdeling av refeksvester og refekser fra Trlgg Trafikk.
- Refeksvester bør brukes i perioden 0e.e0 tl 0e.03 når barna går/slkler tl skolen, venter på 

buss eller ferdes langs veien på turer i regi av skolen.
- Gjennomgang av bussvetreglene.
- Gåtrening i forbindelse med turer i skolens nvrområde.
- Opplvring i enkle trafikkregler for fotgjengere. 
- Bruk av netressursen www.trafikkogskole.no. Bruk også linken tl Barnas Trafikklubb.
- Bruk av barnebøker som omhandler trafikk.

            34TRINN:

- Bruke statstkk i sammenheng med trafikk.
- Opplvring i trafikkregler for fotgjengere.
- Gåtrening i forbindelse med turer i skolens nvrområde.
- Grundig opplvring i refeksbruk. 
- Refeksvester bør brukes i perioden 0e.e0 tl 0e.03 når barna går/slkler tl skolen, venter på 

buss eller ferdes langs veien på turer i regi av skolen.
- Gåtrening i forbindelse med turer i skolens nvrområde.
- Gjennomgang av bussvetreglene.
- Bruk av netressursen www.trafikkogskole.no. Bruk også linken tl Barnas Trafikklubb.
- Bruk av barnebøker som omhandler trafikk.

              4TRINN:

        -    Opplvring i trafikkregler for slklister.

- Lvre om hvordan er slkkel er i forskrifsmessig stand.
- Lvre om viktgheten av hjelmbruk.
- Forberedelse tl slkkelprøve
- Gjennomgang av bussvetreglene.
- Gåtrening i forbindelse med turer i skolens nvrområde.
- Bruk av netressursen www.trafikkogskole.no. Bruk også linken tl Barnas Trafikklubb.
- Bruk av barnebøker som omhandler trafikk.

- Grundig opplvring i refeksbruk. Refeksvester bør brukes i perioden 0e.e0 tl 0e.03 når 
barna går/slkler tl skolen, venter på buss eller ferdes langs veien på turer i regi av skolen.

- Opplvring i generelle trafikkregler.

Trafikkopplrring 5. tl 7. trinn:

Kompetansemål: Praktsere trlgg bruk av slkkel som framkomstmiddel.
5. klasse

 2 tmer høst og 3 tmer vår med slkkelteori.
 Info på høstens foreldremøte om trafikksikkerhet (www.trlggtrafikk.no) Fokus på de 

trafikksikkerhetstltak skolen har lagt vekt på.  Foreldrenes rolle som modeller i trafikken.
 Lvre om vedlikehold av slkkel.
 Gjennomføre slkkelprøve, bevisstgjøre elevene om bruk av slkkel i trafikken.
 Få besøk i klassen fra representanter for Trlgg Trafikk.
 Slkkelturer vår og høst – trene på å slkle i enkel trafikk.

http://www.tryggtrafikk.no/
http://www.trafikkogskole.no/
http://www.trafikkogskole.no/
http://www.trafikkogskole.no/


6.klasse
 2 tmer vår og 3 tmer høst med slkkelteori.
 Info på høstens foreldremøte om trafikksikkerhet. Spesielt fokus på hjelmbruk. 
 Vedlikehold av slkkel.
 Slkkeltur høst og vår, trene på å slkle i mer krevende trafikk.
 Få besøk av polit med fokus på trafikksikkerhet.

7. klasse
 2 tmer vår og 3 tmer høst med slkkelteori. 
 Info på høstens foreldremøte om trafikksikkerhet.
 Slkkeltur høst og vår.
 Øve på selvstendig slkling i trafikken.
 Besøk av polit med fokus på trafikksikkerhet.

Trafikkopplrring 8. tl 10. trinn:

Trafkk 84 Klasse 

Hovedområde Kompetansemål Læringsmål Gjennomføring 

- Refeks 
- Slkkelhjelm
- Trlgg 

skolevei

Naturfag, fenomener og 
stoffer: 

-Gjøre greie for hvordan 
trafikksikkerhets-utstlr 
hindrer og minsker skader 
ved uhell og ullkker 

- Hvilke 
trafikksikkerhetsutstyr finnes 
for myke trafikanter? 

- Hva er en myk trafikant, og 
hvor stor del av trafikkskadde 
utgjør denne gruppen? 

Lære om hvilke trafikkregler 
og trafikkskilt som gjelder for 
gående og syklende. 

http://www.lovdata.no/for/sf 
/sd/xd-20051007- 
1219.html#map002 

• Hva vil det si å ha en trygg 
skolevei? 

Gjennomgang av
slkkelregler med
elevene ved 
skolestart. 

Tema på 
foreldremøte på 
høsten i 8. Klasse

Førstehjelp

Tips til forsøk i 
naturfag: 

Forsøk med 
hjelm og melon. 



Trafkk 94 Klasse 

Hovedområde Kompetansemål Læringsmål Gjennomføring 

- Rusmidler i 
trafikken 

Naturfag, kropp og helse  

- Gjøre greie for hvordan bruk av 
rusmidler kan føre tl helseskader 
og drøfe hvordan den enkelte og 
samfunnet kan foreblgge 
helseskadene. 

- Lære om risiko og 
konsekvenser ved bruk 
av rusmidler I trafikken 

Tverrfaglig 
prosjekt, naturfag
og samfunnsfag. 
 

Trafkk 104 Klasse 

Hovedområde Kompetansemål Læringsmål Gjennomføring 

Lls, sln og 
refeksjon 

Bilbelte, hjem, 
fart og 
akselerasjon 

Naturfag, Fenomener og stoffer 

Gjennomføre forsøk med lls , sln 
og farger. 

Gjøre greie for hvordan 
trafikksikkerhetsutstyr hindrer og 
minsker skader ved uhell og 
ulykker. 

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

Å kunne regne i naturfag er å bruke
tall og beregninger for å registrere 
og utarbeide resultater fra ens egne 
målinger og lage tabeller og 
diagrammer med naturfaglig 
innhold. Å regne innebærer og 
bruke og tolke formler fra 
virkeligheten samt bearbeide og 
tolke ulike typer data 

- Lære om 
sammenhengen 
mellom fart, 
akselerasjon og 
krefter. 

- Kraft, fart og 
akselerasjon i 
trafikken. 

- Lære om friksjon og 
hva det har å si for 
bremselengde.

AKSELRASJON 

Sikkerhetsutstyr 
reduserer 
akselerasjonen 
ved kollisjoner. 

En sykkelhjelm 
reduserer kraften 
på hodet i et 
sammenstøt 

Forsøk med 
«Eggehjelm» 



Valnesfjord skole tilbyr Trafikk som valgfag i ungdomsskolen.  Trafikalt grunnkurs tilbys som
en del av valgfag trafikk.  Skolen har godkjent instruktør i faget.

Formål med faget
Valgfag trafkk skal bidra tl å utvikle kunnskap om trafikk og gi praktsk erfaring med forsvarlig atferd i 
trafikken. 
Trafikalt grunnkurs har slv tema som gjennomgås: 

Tema 1 kjenne til formelle begrunnelser for at vi har trafikkopplæring, vilkår for å få førerkort og at det finnes 
læreplaner for trafikkopplæring. 

Tema 2 ha grunnleggende forståelse for trafikk ved å bli bevisst hvordan regler om plassering, fart, vikeplikt, skilt 
og vegoppmerking bidrar til sikrere og mer effektiv trafikkavvikling. 

Tema 3 ha grunnleggende kunnskap om mennesket i trafikken ved å: 

a) beskrive vesentlige elementer i kjøreprosessen og bli bevisst betydningen av motivasjon og følelser. 

b) forstå betydningen av kommunikasjon og samhandling. 

c) bli bevisst hvilken betydning ansvarsforståelse, selvinnsikt og vilje har for hvordan vi handler i 
trafikken. 

Tema 4 ha kunnskap om øvingskjøring og kjøreerfaring ved å: 

a) kjenne til reglene for øvingskjøring. 

b) vite at det er sammenheng mellom kjøreerfaring og ulykkesrisiko. 

c) forstå betydningen av automatisering av grunnleggende handlinger og handlingsmønstre. 

Tema 5 beherske grunnleggende ferdigheter i førstehjelp i forbindelse med trafikkulykker ved å: 

a) ha kunnskap om plikter ved trafikkuhell. 

b) kjenne til rutiner for sikring av og opptreden på skadested. 

c) kunne vurdere skadeomfang og øve på praktisk førstehjelp. 

Tema 6 delta i redningsarbeidet ved en arrangert ulykke og gjennom denne:

a) oppleve å komme først til skadestedet, forstå viktigheten av å kjenne skadeomfanget før ulykken 
varsles og hvordan varsling gjøres. 

b) tilegne seg ferdigheter i grunnleggende rutiner på skadestedet. 

c) videreutvikle den praktiske ferdigheten i grunnleggende livreddende førstehjelp ved trafikkulykker. 

Tema 7 gjennom demonstrasjon ute og i bil forstå hvordan trafikkulykker i mørket kan unngås ved å: 

a) oppleve og erfare årsaksforhold ved typiske ulykker som skjer i mørket og ha grunnlag for å vurdere 
risiko ved kjøring i mørket. 

b) bli bevisst hva som er riktig lysbruk og atferd ellers ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket. 

Eleven skal vurdere sin egen kompetanse til å begynne videre opplæring og ha så god forståelse for trafikk og 
trafikkopplæring at eleven kan begynne å øvingskjøre. 



http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.groupon.no/deals/drammen/drammen-trafikk-rabatt/657215&ei=4UKSVbnnDMnXU5Xekng&bvm=bv.96783405,d.d24&psig=AFQjCNELCbnPp1uprovfDrqiDLy30vRWGA&ust=1435735101572486


VEDLEGG: 1: ROS-ANALYSE AV KJENTE TURMÅL 

       2: TOM ROS-ANALYSE



RISIKOVURDERING VALNESFJORD SKOLE

Dato: Tidsrom: 

Klasse(r): Kontaktperson (er): 

Antall pedagoger: Antall fagarb/ass: Antall elever: 

Kontekst (sammenheng):

Akseptabel risiko  Sannsynlighet (1- 3 der 3 er høyeste)

R Risikofaktorer Risikoanalyse Evaluering
(akseptert risiko
ja-nei)

Risikoreduserende tltak

Re -
R2 -
R3 -
R4 -
R5 -
R6 -
R7 -
R8 -

Skjema leveres skolens administrasjon før avgang.


