Organisering av Følgegrupper

Ta følge grupper er grupper med elever som er bosatt i nærheten av hverandre. De som ønsker å
delta, møter opp på oppmøtestedet for sin gruppe i god tid. Foresatte møter sammen med sine barn
den første uken og alle tar følge til skolen – store og små. Foresatte avtaler så seg imellom hvem som
skal følge hvilke dager. Lurt at det alltid er 3-4 foresatte som tar følge med elevgruppen.
Gruppene kan også velge å gå hjem sammen. Dette er kanskje ikke praktisk for alle og må avtales.
De fleste vil nok velge å møtes ca: kl 8:00.
Ta følge grupper er sosialt og moro for store og små, sporty og miljøvennlig, tidsbesparende og en
flott måte å lære barna om trafikk.
Det er også viktig at vi tar tilbake trafikken fra bilistene. Når det er mange barn som går, så blir
bilistene mye mer observante enn når det er få barn.
Dessuten er det sosialt og hyggelig å gå, det er en myk start for førsteklassinger å treffe gå gruppen
sin først, før de går til skolen. Og det er fremfor alt viktig å bygge gode vaner for de videre
skoleårene. Nesten alle trinn på skolen begynner 08.30. Det gjør at gåturen til skolen blir sammen
med eldre elever også. Den kombinasjonen av barn på alle trinn, og jevn tilstedeværelse av voksne,
gjør skoleveien til et sted hvor de får sosial trygghet. Det blir ikke lett for noen å plage andre når det
stadig er voksne tilstede. På denne måten hindrer man at det oppstår kulturer for mobbing langs
skoleveien.
For å lage kart med adressepekere, gå inn på: http://batchgeo.com/
Legg inn alle adresser for planlagte oppmøtesteder, velg «map now» og kartet presenteres.
Kartutsnitt viser en inndeling i grupper og hver gruppe er nummerert. Se over kartet, finn din adresse
og derav hvilken gruppe dere tilhører. Oppmøtested for din gruppe finner du så på listen under.
Møtesteder for følgegrupper til XX skole:
A.

Veien 7, 0000 Oslo, Norway

B.

Gata 12, 0000 Oslo, Norway

C.

Grenda 47, 0000 Oslo, Norway

Osv…..

Mer info om følgevenngrupper er også å finne på: www.folgevenn.no

