TILLSAMMANS FÖR
EN SÄKER SKOLVÄG
Tack för att du går, cyklar eller åker kollektivt
till skolan om du har möjlighet. Att gå eller
cykla till skolan har många positiva effekter
på våra barn. Visste du till exempel att barn
som går eller cyklar till skolan har lättare att
koncentrera sig och presterar bättre i
skolan? Läs mer om fördelarna nedan.
När många föräldrar skjutsar sina barn till
skolan med bil blir trafiksituationen runt
skolan kaotisk och otrygg. Detta behöver vi
hjälpas åt med att ändra på.

HÄR KOMMER NÅGRA KONKRETA TIPS:
• Börja med att cykla eller
gå en dag i veckan
Kanske finns det en veckodag när det är
lite lugnare och bättre förutsättningar än
under andra stressiga vardagsmorgnar?
Bestäm en dag då ni kan cykla eller gå
tillsammans. Att gå eller cykla en dag är
bättre än ingen alls och kanske det blir
fler så småningom.

Du kan hjälpa ditt barn att bli:
SMARTARE I KLASSRUMMET
Flera studier visar att barn som går
eller cyklar till skolan
• har lättare att koncentrera sig på
lektionerna
•p
 resterar upp till ett halvt läsår bättre
än de som suttit stilla.

• Starta en vandrande eller
cyklande skolbuss
Tillsammans med andra föräldrar i kvarteret kan ni turas om att gå eller cykla
med barnen till skolan.
Alla barn som deltar i en vandrande
eller cyklande skolbuss får reflexvästar.

SÄKRARE I TRAFIKEN
Att gå eller cykla till skolan
•	är ett bra tillfälle att träna på hur man
beter sig i trafiken på ett säkert sätt

• Stanna en bit från skolan
Du som behöver ta bilen, hitta gärna en
bra plats en bit ifrån skolan där du kan
släppa av ditt barn eller parkera och
promenera med barnet till skolan. Varje
steg räknas och något är bättre än inget.

• Ta med en kompis i bilen
Ta med en eller flera kompisar i bilen och
turas om att skjutsa. Har du tänkt på att
två barn i en bil innebär hälften så mycket
trafik? Då hjälper du också till att minska
trafiken runt skolan.

TRE STEG FÖR
ATT KOMMA IGÅNG
MED VANDRANDE
SKOLBUSS.
1.
Kontakta andra
föräldrar. Kanske
med hjälp av
föräldramöten eller
skolan.

• Gå och cykla till skolan och
tävla med klassen
Gå och cykla-utmaningen genomförs under
hösten. Under två veckor gäller det att gå
och cykla till skolan så mycket som
möjligt. Klassen tävlar mot andra klasser i
Haninge och i hela Sverige. Fina priser
står på spel.

2.
Kom överens om
tider, veckodagar
och mötesplatser.

•	gör att barnen känner sig tryggare och
mer självständiga när det är dags för
dem att ge sig ut själva.
TRYGGARE VID SKOLGÅRDEN
Färre bilar och mindre trafik runt skolorna
skapar en tryggare och bättre skolmiljö.

Säkra skolvägar i Haninge
Projektet Säkra skolvägar syftar till att
skapa en säker och trygg trafikmiljö i
skolornas närhet.
Ett antal skolor åt gången medverkar i
projektet som bygger på ett samarbete
mellan kommunen och skolan.

Det bästa du som
förälder kan göra för
att bidra till en hållbar och
trafiksäker miljö är att gå eller
cykla med ditt barn till skolan.

3.
Gör ett vandrande
skolbusschema för
terminen. Schema
är bifogat.

Foto: Regina Lindberg

Genom att skapa säkra skolvägar
kan elever gå och cykla till
skolan på ett säkert sätt.
För att lyckas med detta
behöver vi hjälpas åt
och göra det
tillsammans.

VILL DU VETA MER OM
SÄKRA SKOLVÄGAR?
HAR DU TIPS PÅ HUR ER SKOLVÄG
KAN BLI SÄKRARE OCH TRYGGARE?
Läs mer på haninge.se/sakraskolvagar
Kontakta oss på sakraskolvagar@haninge.se

