Konkurranseregler
Alle grupper i 1.-7. trinn kan delta. Hver morgen startes med å registrere
hvor mange elever som har gått eller syklet med refleks til skolen den
dagen. Det er ikke antallet reflekser som skal telles, men hvor mange elever
som har båret en refleks eller lys på sykkelen sin på vei til skolen. Flere
klasser lar ordenseleven stå i døren og telle. Antall elever skrives ned på
dagsregistreringen. Elever som har gyldig fravær føres også opp. Dette
gjøres alle dagene konkurransen pågår. Hver fredag summerer dere og fører
opp på konkurranseplakaten i klasserommet.
De som sykler til skolen med lys/refleks/refleksvest registreres også. Dette er like sunt og
miljøvennlig som å gå. For å gjøre registreringen lettere, registreres det ikke hvordan elevene
kommer seg hjem fra skolen.
Hvis noen elever bor lenger enn 3 kilometer fra skolen, kan de delta ved å bli sluppet av minimum
500 meter fra skolen, og deretter gå resten av veien.
Hvis det er elever i gruppen som på grunn av bevegelseshemninger (for eksempel sitter i rullestol)
kan de allikevel føres opp som deltakende hver dag. For spørsmål om konkurransen send e-post til
klarferdigga@bym.oslo.kommune.no
Vil andre klasser/grupper være med etter hvert, kan de sende en e-post til ovennevnte adresse, og vil
få tilsendt en link for påmelding.
De vil fortløpende bli med i trekningen av premier.
Øvrig informasjon kan finnes her:
KlarFerdigGå.følgevenn.no
Innmelding av resultater
Innmelding av resultater gjøres ved å benytte link i e-post som sendes ut før hver innmelding til alle
kontaktlærere. E-posten sendes til e-postadressen som ble registrert da klassen ble påmeldt.
Periodekonkurranse: Resultatene leveres inn fredag i uke 44, uke 48, uke 2, uke 5 og uke 7. Siste frist
for å være med på hovedpremieringen er fredagen i uke 9 (uken etter vinterferien).
Premier
Det er muligheter for å vinne opptil flere premier:




Resultater sendes inn periodevis. Skolen får deretter tilsendt periodepremier de selv deler ut,
ved f.eks. loddtrekning blant deltakende klasser. Jo flere som er med, - jo flere premier.
De skolene som har høyest gå- og sykkelandel er med på hovedpremiering.
Alle gruppene som deltar får et kjempefint diplom

Vinnerne vil bli kontaktet.

