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KORT OM SKOLEN  
Eidet skole er en fådelt 1 - 7 skole. Skolen har inneværende skoleår 31 elever. 
Skolen har SFO, der vi samarbeider med Eidet barnehage, som har beliggenhet i 
samme bygning som skolen.  Skolen har 6 lærere og tre assistenter i tillegg til 
rektorstillingen.  
Skolen ligger i naturskjønne omgivelser på Eidet i Bø kommune. Det er flotte 

muligheter for aktiviteter i skog og mark, og ved vann/hav.  

Skolen ligger ved Regine Normanns vei (Fylkesvei 915), rett opp av UL 

Midnattsol sine lokaler. Fartsgrensa forbi området er 50 km/t. Trafikkbildet er 

preget av en god del tungtrafikk, spesielt til og fra Kobbvågen knuseverk. 

Det er anlagt gang- og sykkelsti ca en kilometer forbi skolen, i begge retninger. 

Skoleveien mot sør forbi Joker (opp mot Asterset og videre sørover, samt mot 

Haugen/Sund og videre mot Sortland) er klassifisert som farlig skolevei på 

grunn av manglende fortau/gang- og sykkelsti store deler av strekningene. 

Skolen har 21 elever som har rett til skoleskyss. 10 elever går/sykler/kjøres av 

foresatte til/fra skolen hver dag. 

 

KRITERIER FOR EN TRAFIKKSIKKER SKOLE 
 

 Skolen skal i samarbeid med FAU hvert år gi foresatte skriftlige 

anbefalinger om sykling til/fra skolen. 

 Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer i skolens 

regi, -  til fots, med sykkel, og i bil/buss. 

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

 Skolen har integrert trafikkopplæringen i lokal læreplan/årsplan i tråd 

med Kunnskapsløftets kompetansemål.                                                                                                                            

 Skolen legger til rette for at det blir gjennomført trafikkopplæring ihht 

Kunnskapsløftets læreplanmål 

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

 Foreldrene blir involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid gjennom FAU 

og skolens samarbeidsutvalg. 
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RETNINGSLINJER FOR TURER 
Det er viktig at lærere og elever lærer seg og kjenner til rutinene for turer. 

På gå-/sykkelturer i regi av skolen skal elevene bruke refleksvest. 

Alle elever og voksne skal benytte hjelm på sykkelturer. 

Når vi er på tur med de minste klassene, 1.-4., og hele skolen 1.-7., skal det 

alltid være minst 2 voksne tilstede. En voksen skal være fremst og en voksen 

skal være bakerst.  

På turer skal ansvarlig lærer ha med seg mobiltelefon og en liste over elevene 

og telefonnumrene til de foresatte, samt førstehjelpsutstyr og evt. annet 

nødvendig utstyr. 

 

Turer til fots og på ski: 

Foruten det nødvendige sikkerhetsutstyret bør spade(r)) tas med på skiturer. 

Elever og voksne bør ha med ligge-/sitteunderlag. 

Elevene skal holde seg samlet, og ansvarlig lærer skal til enhver tid vite hvor 

elevene befinner seg. Blir man overrasket av dårlig vær, skal man gå på rekke, 

med en voksen foran og en bakerst. 

Når man går langs trafikkert vei skal elevene gå på rekke og på venstre side av 

veien. Ved kryssing av vei, skal man følge reglene for dette.  

Man har opptelling før og etter turen.     

 

Turer på sykkel: 

På sykkelturer i regi av skolen er det kun elever på 5.-7. klassetrinn som kan 

delta. De må ha avlagt og bestått sykkelprøven. Vi skal sykle på høyre side av 

veien. Lærer skal alltid være den fremste. Vi skal sykle samlet. Er det flere 

voksne med kan elevene inndeles i mindre grupper. 

Det er viktig at alle de voksne har mobiltelefon og kan varsle hverandre hvis 

noe skulle oppstå. 

Elevlister med telefonnumre til de foresatte tas med, samt førstehjelpsutstyr 

og sykkelpumpe.  

Alle skal ha sykkelhjelm og sykler som er i forsvarlig stand, noe de foresatte er 

ansvarlige for.  Sykler som ikke godkjennes av lærer kan ikke benyttes til tur i 

regi av skolen. 
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Elevene skal oppføre seg som kjørende og kjenne til trafikkregler og 

vikepliktsregler spesielt. De må holde avstand til sykkelen foran seg og sykle ut 

på siden og stoppe, hvis de skulle få problemer med sykkelen. 

 

Andre turer: 

Lærer er ansvarlig for at nødvendige tillatelser er hentet inn fra de foresatte, og 

skal sørge for at evt egnet sikkerhetsutstyr er tilgjengelig. 

                                                                                                                                     

BRUK AV OFFENTLIGE OG PRIVATE KJØRETØY 
 

Turer med buss: 

Lærer har ansvaret for at elevene benytter belte om bord og ellers følger de 

gjeldende reglene. Elevene skal gå av og på i ordnede rekker. Lærer holder 

kontroll på antallet elever.  

Elevene skal gå rolig på og av bussen. Elevene venter utenfor bussen til en 

voksen sier det er klart å gå videre. 

Elevene benytter skolebuss til og fra skolen. Ved skoleslutt følger en voksen 

(bussvakt) med ut og ser til at alle elever kommer trygt om bord i skolebussene. 

 

Bruk av privatbiler: 

Vi har fått samtykke av alle de foresatte på at vi kan benytte oss av ansattes 

/foresattes biler for å komme oss på arrangementer og ekskursjoner. 

Da det er et dårlig kollektivtilbud her hos oss, er dette noe vi oftest må ty til. 

Hver enkelt sjåfør har ansvaret for at elevene bruker sikkerhetsbelte, at bilen 

de bruker er i forsvarlig stand og at de overholder fartsgrensene. De foresatte 

er ansvarlige for å medbringe eventuelle bilstoler/puter. 

 

Kjøring med biler på skolens område: 

Enkelte ganger kan det være behov for at det kjøres inn på skolens område i 

skoletiden. Snøbrøyting skjer alltid før eller etter endt skoledag, som regel før.  

Ved skolekonserter eller vedlikeholdsarbeid som skal utføres på skolen eller 

leveringer av tungt utstyr, kan det være behov for å kjøre bil inn på området. 

Skjer dette i friminutt, skal inspiserende lærer være tilstede for å passe på. 

Foreldre/foresatte ved skolen skal IKKE kjøre inn på skolens område ved 

henting/bringing av barn. Dette gjelder fra klokken 0745 – 1630. Innkjøring 

forbudt–skilt er planlagt  satt opp ila høsthalvåret. 
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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 framover 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 dette må følges opp ved den enkelte skole. 
 

Kompetansemål etter 4. trinn i kroppsøving: 
Elevene skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister. 

Kompetansemål etter 7. trinn i kroppsøving: 

Elevene skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som framkomstmiddel. 

 

Klassetrinn Mål Forslag til aktivitet 

1. og 2. Elever skal lære å være varsom i 
trafikken.  
Kunne krysse veien og bruke 
refleks. 
De skal lære om sikkerhetsutstyr i 
bil og på sykkel. De skal gjøre seg 
erfaringer med synligheten av 
refleks. 

 Refleks-refleksløype 

 Geometriske former og skilt 

 Å være myk trafikant 
(fotgjenger/syklist) 

 Trafikksikkerhetsutstyr - hjelm og 
bilbelte 

3. og 4. Kjenne til skilt og trafikkregler. 
Skille mellom de ulike skilttypene. 
Elevene skal kunne sykle i 
trafikken. 
Elevene skal kunne kjenne til 
skolens sykkelreglement.  
Vite om/kjenne til hjelmpåbud 

 Trafikkregler for fotgjengere 

 Skilt i nærområdet 

 Skilt: påbud-, forbud- og 
opplysningsskilt. 

 Sykkelopplæring, teori og praktiske 
øvelser.  
 

5.,6. og 7. Kjenne til regler for sykling i trafikk 
og bruk av sikkerhetsutstyr.  
Elevene skal kunne ta hensyn til 
andre trafikanter. 
Kunne gjennomføre grunnleggende 
førstehjelp. 

 Repetisjon av sykling i trafikk 

 Lese trafikkbildet - blikkontakt med 
sjåfør og andre trafikanter 

 Ferdighetstrening i trafikk-sykkelturer 

 Repetisjon av trafikkregler for syklister 
og fotgjengere. 

 Enkelt førstehjelpskurs 

 

Gode nettressurser til mange av disse temaene finnes på trafikkogskole.no og 

barnastrafikklubb.no 
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PLAN FOR FORELDREMØTER VED SKOLESTART 

Da vi er en fådelt/tredelt skole går 1. og 2. klasse sammen, 3. og 4. klasse 

sammen, og 5. til 7. klasse sammen. Gruppene har hver sin kontaktlærer. Når vi 

har foreldremøter er møtene derfor organisert i de nevnte gruppene. 

 

1. til  4. klasse Gjennomgang av skolens trafikkplan: 
- Informerer om retningslinjer vedrørende skoleskyss og 
  kjøring og henting av elever til/fra skole/SFO, samt 
  FAU`s anbefaling til foresatte om sykling til/fra skolen. 
- Informerer om viktigheten av å bruke refleks. 

      5.  til  7. klasse Gjennomgang av skolens trafikkplan:  
- Informere om FAU`s anbefaling til foresatte om sykling 
  til/fra skolen. 
- Oppfordre elevene til å bruke sykkel når det er forhold 
  for det. Parkering av sykler. Tekniske krav til sykkelen.  
- Enkelt førstehjelpskurs.  

 

Jeg bekrefter at alle kriteriene for å bli en trafikksikker skole er oppfylt: 

- vi har årsplaner hvor trafikkopplæring er med ihht Kunnskapsløftets 

  kompetansemål 

- Vi har rutiner for turer 

- Vi har oversikt som viser at trafikk skal være et tema på foreldremøter 

- Skolen har i samarbeid med FAU vedtatt følgende anbefaling til foresatte om  

  sykling til/fra skolen: 

 

FAU anbefaler at elever fra og med 2. klassetrinn kan sykle alene til/fra 

skolen der det er gang- /sykkelsti. SU sluttet seg til dette i møte 12.09.19.  

Skolen skal hvert år gjennomføre trafikkopplæring for alle og sykkelprøve for de 

elever som ikke har tatt den. 

 

Eidet skole 20.10.2018 

Hilde K. Nilsen 

Rektor 
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