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Utbildningsförvaltningen

Säker trafikmiljö
kring Pär Lagerkvistskolan

I den här foldern finns information till dig som elev och till dig
som vårdnadshavare. Vill du ha mer information om kommunens
trafiksäkerhetsarbete och säker skolväg eller har du funderingar/
synpunkter kontaktar du trafikenheten, tekniska förvaltningen.
Tillsammans skapar vi en trygg och säker trafikmiljö
I trafiken finns inga rättigheter – bara skyldigheter. Kommunens
ansvar är att skapa så goda förutsättningar som möjligt. Trafikanternas ansvar är att följa de trafikregler som finns och ta hänsyn till
andra ”medtrafikanter”. Tillsammans skapar vi en trivsam trafikmiljö
på och kring skolan.
Ansvarsfördelning
Förskolechefen har ansvar för barnen under förskoledagen.
Skolans rektor har ansvar för eleverna under skoldagen. Föräldrar
har ansvar för barnen under transporten till och från skolan fram
till skolans starttid, alternativt för de elever som är inskrivna i
fritidsverksamhet, fram till fritidsverksamhetens starttid.
Föräldrar ansvarar för skolskjutselever tills de stigit på skolskjutsfordonet vid sin påstigningsplats på morgonen, samt efter det
att eleven stigit av på eftermiddagen. Transportören har, genom
chauffören ansvar för eleverna under tiden de åker till och från
skolan.
Skolan har ansvar för eleverna under tiden de har skoltid, med
undantag av otillåten vistelse utanför verksamheten och skolans
område.
Säkerhetsregler
Varje förälder har ett ansvar för sina barn och tar också beslutet på
vilket sätt barnen tar sig till skolan.
En genomgång av skolvägen är viktig för både förälder och elev.
Då kan man upptäcka och uppmärksamma risker och hitta lösningar
tillsammans. Om du som förälder tycker att det finns otrygga situationer. Följ med!
Ordningsregler
Alla elever ska ställa sina cyklar i skolans cykelparkering. Elever får
inte cykla varken på skolgården eller på transportvägarna bakom
skolan.
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Du som går
Gå i första hand på trottoaren eller gångbanan. Om det inte finns går du på
vägens vänstra sida och möter trafiken. Titta dig noga för innan du går över
gatan eller ett övergångsställe. Sök ögonkontakt!
Du som cyklar
Cykla på en säker cykel och använd hjälm. Använd cykelbanor där de finns
och ta det extra lugnt när du passerar barn och äldre.
Undvik trottoarer och gångbanor. Gör tydliga tecken när du ska svänga eller
stoppa. Sök ögonkontakt och sätt på lyset när det blir mörkt!
Du som åker skolskjuts och buss i linjetrafik
Det är viktigt att följa de säkerhetsinstruktioner som finns för bussar och busshållplatser. Vänta på bussen inom anvisat område på busshållplatsen.
Gå inte ut i vägen.
Du som skjutsar
Hämtning och lämning sker endast på anvisade platser. Parkera endast på
anvisade parkeringsytor. Respektera p-platserna för rörelsehindrade.
Kör på de vägar som ansluter till skolan. Undvik att blockera för andra
”medtrafikanter”. Utryckningsfordon till exempel ambulans, räddningstjänst och polis måste kunna komma nära skolbyggnaderna i alla lägen.

Säker skolväg skapar vi tillsammans!
Följ de trafikregler som finns och använd tillgänglig skyddsutrustning:
säkerhetsbälte, hjälm, lyse och reflex.
Det finns en ny gång- och cykeltunnel som ansluter till skolan. Använd
alltid tunneln när du går och cyklar till och från skolan.
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Så här rör du dig på och kring skolan
så att det blir trafiksäkert och bra för alla!

i

Cykel- och gångväg

Välj den gröna vägen till skolan!

Informationsskylt

Tillsammans skapar vi en trivsam trafikmiljö på och kring skolan.
Ju fler som går, cyklar och åker buss till skolan – desto lugnare blir
trafikmiljön för alla.
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Hämtning och lämning sker endast på parkeringen. Respektera förskolans angöringsområde och p-platserna för rörelsehindrade (HKP-platser).
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