Mal til informasjonsskriv til foresatte i forbindelse med «Ta følge til skolen»
aksjon!
Hver skole fyller ut skolenavn, «drop zone sted» og kontaktperson for egen skole.
Tekstforslag:

Kjære foresatte ved _________ skole
Foreldrenes Arbeids Utvalg ønsker en skolevei som oppleves trygg for alle elever som går på
skolen. En skolevei som hver morgen og hver ettermiddag, fylles av gående elever. Vi
oppfordrer alle foresatte til å enten følge eller legger forholdene til rette for at eleven selv
går til skolen. Sammen med flere skoler i nærområdet, tilhørende skolegruppe B og C,
arrangerer vi «Ta følge til skolen» aksjon fra skolestart og utover høsten. Vi avrunder i
oktober, med markering av refleksdagen, hvor vi vil dele ut reflekser på morgenen.
Gode grunner til å delta på «Ta følge til skolen» aksjonen.
 Sikkerhet: Det oppstår færre farlige trafikksituasjoner når færre biler benyttes til
elevkjøring.
 Helse: Det å gå til skolen, fremfor å bli kjørt, har gode helsemessige gevinster. Det gir
eleven en mulighet til å klarne hodet og forberede seg til timen i tillegg til at kroppen
vil nyte godt av å være i bevegelse.
 Tid: Ved å delta i følgegrupper og rullere på oppgaven med å følge elevene til skolen,
så fristiller dere også tid på morgenen de dager dere da ikke følger selv.
 Trygghet: Elever og foresatte som allerede fra skolestart, er sammen underveis til
skolen, blir kjent. Store og små blir kjent med hverandre og dette bidrar betydelig til
å skape en trygg skolehverdag for ungene. Bonus er de vennskap som også oppstår
hos de voksne
 Holdning: Det å bli vant til å gå til og fra skolen, til det å bruke beina fremfor å bli
kjørt, understøtter en sunn holdning til det å bevege seg.

Det er ikke ønskelig med henting og levering av elever langs eller i skoleveien da mange
farlige situasjoner lett oppstår. Her ber vi om lojalitet fra hver og en av dere som foresatte til
elever ved skolen. Vi har ingen barn å miste!

Oslo kommune
Bymiljøetaten

FAU vil derfor be om, og oppfordre til at alle foresatte følger våre «Trafikkvett regler»
fremover:
 La ditt barn bli vant til å gå til skolen. I følge med voksen de første årene (og/eller
følgegrupper), og så alene eller i følge med venner.
 Når du følger ditt barn til skolen så er det fint om trafikkreglene følges. Vis ved å
være gode eksempel.
 For all kjøring i nærheten av skolen – kjør sakte og sørg for å ha god oversikt.
 Må du kjøre ditt barn til skolen så lever/hent på «drop zone».
 «Drop zone» ved ____________ skole er ______________

Takk for at DU deltar
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