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Målgruppe Tiltak – kontinuerlig arbeid  
Ansvar 

Prioritering 
2018 

Foreldre Informasjon og forebyggende arbeid rettet mot nybakte foreldre. Helsestasjon  

Motivere foreldre til å la barn sykle eller gå til skolen. Foreldre, FAU,  
SU (barnehagene) 

 

Tema på foreldremøter og i foreldrenettverk. 

Foreldre går sammen med barna til og fra skolen («Gå-buss»), 1. og 2. trinn. Foreldre, FAU  

Barnehagebarn Opplæring og forbyggende arbeid, bl.a. at hverdags- og tursituasjoner brukes 
til bevisstgjøring av barna. 

Barnehagene  

Fokus på trafikksikkerhet og sikring av barn i alle transportsituasjoner og på 
foreldremøter. 

Barnehagene har rutine for trafikksikkerhet som oppdateres jevnlig. 

Barn i grunnskolen Opplæring og forbyggende arbeid, bl.a. at hverdags- og tursituasjoner brukes 
til bevisstgjøring av barna. 

Skolene  

Kampanje som motiverer barn og unge til å sykle eller gå til skolen og 
fritidsaktiviteter. 

Skolene, foreldrene  

Trafikkfag som valgfag. Skolene  

Arrangere trafikk- og sykkeldager, delta på sikkerhetsdag på Torpomoen og 
konkurranser med fokus på trafikksikkerhet. 

Skolene  

Undervisningen følger målene i læreplanen på de ulike trinn. Skolene  

Utarbeide og oppdatere trafikksikkerhetsplan. Skolene  

Gratis skoleskyss ved mindre enn 2/4 km der det er særlig farlig eller 
vanskelig skolevei (mangler gang- og sykkelveger etc.) 

Kommunen  

Krav og oppfølging av Brakar AS som driftsselskap. Kommunen  

Ungdom og unge 
voksne 

Ikke akseptere kombinasjonen av rus og bruk av motorkjøretøy Skolene, organisasjoner, Trygg 
Trafikk, politiet 

 

Fokus på kriminalitetsforebyggende arbeid. Respekt for aldersgrenser for 
ulike motorkjøretøy og restriksjoner for motorferdsel i utmark. 

Politiet  

 Holdningsskapende arbeid,  bl.a. rettet mot terrengsyklister Kommunen, organisasjoner  

 Kampanje for bruk av sykkelhjelm Skolene, foreldrene, andre  

 Isbanekjøring som trafikksikkerhetstiltak Organisasjoner  

Voksne Sykle til jobben-aksjon Kommunen, bedrifter  
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Eldre Kurs i trygg og sikker adferd i trafikken Eldrerådet   

Alle Alle voksne går foran som gode eksempler i trafikken for barn og unge. Alle voksne  

Kurs i livreddende førstehjelp og hvordan man opptrer på et skadested Organisasjoner  

«Kurs» der folk kan få prøve seg med ulike funksjonsnedsettelser. Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

 

 


