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for skolene i Iveland  
 

Iveland komme er en trafikksikker kommune, som betyr at det drives et systematisk arbeid for et 

tryggere lokalmiljø trafikkmessig. På nettsiden www.trafikksikkerkommune.no finnes mer om dette 

prosjektet, og kommunens plan trafikksikkerhet finner dere på kommunens hjemmeside. Skolens 

planer er hele tiden under endring, for til enhver tid å tilfredsstille læreplaner, kommunale planer og 

andre trafikksikkerhetstiltak.  

 

1) Planen tas hvert til vurdering hvert år opp i personalet ved oppstart av skoleåret, og tas opp i FAU 

til vurdering på et av høstens møter.  

2) Trafikksikkerhetsplanen er informasjonssak på foreldremøtene om høsten.  

3) Skolen har bussvakter som ser til at elevene står rolig og venter til bussene er på plass på 

bussholdeplassen når skoledagen er endt. 

a. Bussvaktene skal sammen med sjåførene se til at alle bruker sikkerhetsbeltene. 

4) Foresatte eller andre som leverer/henter elever med bil, må rygge inn på parkeringsplassen. Ved 

Vatnestrøm skole er parkeringsplassen anlagt i rundkjøringa, ved Iveland skole er det enten noen 

få plasser ved gjesteparkeringen ved kirka (det er ikke anledning til å parkere mot kirka), ved 

hallen/kirka eller ved kommunehuset.  

5) Ved aktiviteter i skolens regi engasjeres foreldre bare unntaksvis i transport av elever. 

a. Ved en eventuell bruk av foreldrekjøring, skal sertifikat forevises, bilen skal være i 

forskriftmessig stand, passasjerer skal sikres forskriftsmessig og sjåføren må anses som 

skikket av de ansvarlige ansatte. 

6) Trygg trafikk anbefaler at barn bør være 10-12 år før de sykler alene på steder der det er biler og 

andre kjøretøy. Skolene og FAU oppfordrer til å ta denne anbefalingen til følge, og at elevene ikke 

sykler til skolen før i 5. klasse.  

7) Ved sykkelturer i skolens regi, skal syklene være i forskriftsmessig stand og hjelm skal benyttes. 

Refleksvest anbefales.  

8) Ved fotturer i skolens regi langs vei, skal i utgangspunktet gangsti benyttes. De gangene det er 

nødvendig å gå langs bilvei, skal elevene gå på rekke i venstre side, helst med en voksen fremst og 

en voksen bakerst. Refleksvest anbefales.  

9) Skolen har trafikk som tema på ulike trinn og i ulike fag. I gjeldende læreplaner gjelder det; 

a. Kompetansemål etter 4 trinn i kroppsøving 

b. Kompetansemål etter 7. trinn i kroppsøving 

c. Kompetansemål etter 10.trinn i naturfag 

d. Kompetansemål etter 10.trinn i valgfag trafikk 

 

e. I forbindelse med punkt 9) forsøker skolen hvis det er praktisk og økonomisk mulig å 

legge en praktisk øvelse til sykkelbanen i Arendal på mellomtrinnet og et besøk på Trafo’n 

i Sørlandsparken i valgfag trafikk.  

 

Kompetansemålene finnes integrert i skolenes årsplaner for kroppsøving og naturfag. For 

valgfag trafikk følges Trygg trafikks veiledende årsplan for faget. 
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