En trygg skolväg 2015

Information till lärare och föräldrar

Ett barn har redan på grund att det
är så litet svårt att uppfatta vad
som händer i trafiken.
Barnets synfält är åtminstone
upp till 12 års ålder smalare än de
vuxnas. I synnerhet har små barn
svårt att snabbt flytta blicken
längre bort.
Ett barn kan inte bestämma exakt
varifrån et ljud kommer. Att samtidigt
följa med vad som
händer i flera
riktningar ställer sig mycket svårt för
ett barn.
Barn har en livlig fantasi. De lever
i ”sin värld” och kan följa plötsliga
infall.
Föräldarnas exempel är viktigt för
barnet när set skall lära sig att röra
sig i trafiken.

Då du skall lära barnet hur man går
längs skolvägen, måste du komma
ihåg att ”vänster” on ”höger” inte
är klara begrepp för barnet.
Sök tills ni hittar den tryggaste
vägen till skolan, fastan den kanske
inte är den kortaste. Barnen lär
sig skolvägen bäst då de går den
tillsammans med sina föräldrar,
åtminstone de första dagarna av
terminen.
Trottoar, gång- och cykelvägar
skall alltid användas då sådana
finns. Fotgängare skall gå antingen
längs den högra eller vänstra
kanten av gång- och cykelbanan.
Barn under 12 år får åka cykel på
trottoaren, om det inte medför
olägenheter för andra.
Om det inte finns gång- eller
cykelbanor längs skolvägen
skall barnet använda
den västra vägrenen
för
att
bättre
upptäcka mötande
bilar.

Det tryggaste
övergånsstället
är en tunnel eller
en bro, som det
alltid lönar sig att
använda även om
vägen blir något
längre.

Innan man korsar skall man
ännu se åt både hållen eftersom
tekniken kan vara i olag någon
gång.

Det är lättare och tryggare att
korsa gatan vid en skyddsväg med
trafikljus eller mittrefug än vid en
vanlig skyddsväg.

Vi för vår sida försöker främja
barnen trygghet i trafiken och
svara på frågor i anslutning därtill.
Vi tar gärna emot era åsikter
angående skolvägen och förslag
till hur trafiksäkerheten kan
förbättras. Sänd skriftliga förslag
till

Trafikljusen skall följas och det
är bästa att försäkra sig
om att försäkra sig om att
bilarna verkligen
stannat innan
man korsar
gatan.
Då
man
korsar järnvägens plankorsningar
måste man alltid vara försiktig,
även om de är bevakade. Barnet
borde läras att plankorsningar får
korsas först efter det att bommen
lyfts upp helt och hållet samt
ljusen blinkar vitt (= får gå).

Vi hoppas att ni, lärare och barnens
föräldrar, tillsammans med barnen
funderar på skolvägens trygghet.
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