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Hanstad barne- og ungdomsskoles plan for trafikkopplæring 
 
Hanstad barne- og ungdomsskole  er en 1.-10.skole med ca. 470 elever. Skolen ligger en 
kilometer sør for Elverum sentrum, med Skogmuseet, Glomma og skogen som nære naboer.  
 
De aller fleste elevene går eller sykler til skolen. Ca. 8 % har rett til skoleskyss og kjører buss 
eller taxi til skolen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planens hensikt 
Skolens trafikksikkerhetsplan skal bidra til å sikre elever ved Hanstad skole trygg ferdsel til og 

fra skolen, gjennom målrettet arbeid med trafikksikkerhet. Planen skal sikre gode rutiner 

rundt opplæring innen generelle områder som ferdsel i trafikken og skoleturer. Planen skal 

også sikre godt samarbeid mellom foreldre og skole gjennom FAU og trafikkansvarlig/rektor. 

Foreldre og lærere ved skolen plikter å gjøre seg kjent med planens innhold. Planen er ikke 

ment som et alternativ til annen opplæring som praktisk trening med foreldre hjemme, men 

for å sikre at basiselementer er på plass og at elever på tur trener på å oppføre seg 

forutsigbart i trafikken. 
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Kort om 1. – 4- klasse 
I løpet av 1. – 4. klasse vil målet være at gåturer i nærmiljøet lar seg gjennomføre på en 

sikker og forutsigbar måte. Grunnlaget legges her. Fra sikre gåturer er det stor 

overføringsgrad til sikre sykkelturer og senere sikre bilturer. Den internasjonale refleksdagen 

skal markeres i midten av oktober.  

Kort om 5. – 7. klasse 
I løpet av 5. – 7. klasse er målet at sykkelturer lar seg gjennomføre på en sikker og 

forutsigbar måte. Den internasjonale refleksdagen skal markeres i midten av oktober.  

Kort om 8. – 10. trinn 
I løpet av 8.-10. klasse er målet at elevene får kunnskap trafikksikkerhetsutstyr og 

risikovurdering knyttet til trafikksikkerhet. I løpet av ungdomstrinnet skal eleven 

gjennomføre førstehjelpskurs. Den internasjonale refleksdagen skal markeres i midten av 

oktober. 

Temaplan fra 1. - 4. klasse 
Kompetansemål fra kunnskapsløftet i kroppsøving (etter 4.trinn): 

Elevene skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister 

TRINN: AKTIVITET: INNHOLD: RESSURS: NÅR: 

1. trinn Foreldremøte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gåtur i                  
Nærmiljøet 
 
 
 
 

Trafikkbildet i 
nærområdet. Hva er det 
som møter elevene og 
hvordan kan vi gjøre det 
enda tryggere? 
 
Skolen oppfordrer 
foreldre til å danne 
gågrupper. 
 
Gåturen skal være i 
trafikksikkerhetens 
tegn. Bruk av refleks. 
Hvordan skal man være 
hensynsfull og forsiktig? 
Hvor og hvordan skal 
man krysse en vei? 
 

Trafikkressursperson 
ved skolen/rektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klassens lærer(e) 

Høst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minst to 
turer på 
høsten 
og en på 
våren 

 
2. trinn 

Gåtur i 
nærmiljøet 

Gåturen skal være i 
trafikksikkerhetens 
tegn. Bruk av refleks. 
Hvordan og hvorfor skal 

Klassens lærer(e) Minst en 
tur på 
høsten 
og en på 
våren 
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man være hensynsfull 
og forsiktig?  
 
Skolen oppfordrer 
foreldre til å danne 
gågrupper. 
 

3. trinn Gåtur i 
nærmiljøet 
 
 
 
 
 
 
Sykkeltrening 

Gåturen skal være i 
trafikksikkerhetens 
tegn. Bruk av refleks. 
Hvordan og hvorfor skal 
man være hensynsfull 
og forsiktig? 
 
Teori om hvordan man 
er syklist i trafikken. 
Ferdighetsprøve sykkel. 
Kontroll og vedlikehold. 
Besøk av politiet, 
sykkelkontroll. 
 

Klassens lærer(e) Minst en 
tur på 
høsten 
og en på 
våren 
 
 
 
vår 

4. trinn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gåtur/sykkeltur 
i nærmiljøet 
 
 
 
 
 
 

Sykkel/gåturen skal 
være i 
trafikksikkerhetens 
tegn. Bruk av hjelm og 
refleks. Hvordan skal 
man være hensynsfull 
og forsiktig? Hvor og 
hvordan skal man 
krysse en vei? Hvor i 
veien skal man sykle? 
 

Klassens lærer(e) 
 
 
 
 
 
 
 

Minst to 
turer på 
høsten 
og en på 
våren 
 

 

Temaplan fra 5. – 7. trinn 
Kompetansemål fra kunnskapsløftet i kroppsøving, teori om hvordan man er syklist i 

trafikken. Ferdighetsprøve sykkel. Kontroll og vedlikeholds øving (etter 7.trinn): 

Elevene skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel. 

TRINN AKTIVITET: INNHOLD: RESSURS: NÅR: 

5. trinn Foreldremøte 
 
 
 
 
 

Trafikkbildet i 
nærområdet. Hva er 
det som møter elevene 
og hvordan kan vi gjøre 
det enda tryggere? 
 

Trafikkressursperson 
ved skolen/rektor 
 
 
 
 

Høst 
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Sykkel/gåtur i 
nærmiljøet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trafikksikkerhetsdage
ne 
 

 
Sykkel/gåturen skal 
være i 
trafikksikkerhetens 
tegn. Bruk av hjelm og 
refleks. Hvordan skal 
man være hensynsfull 
og forsiktig? Hvor og 
hvordan skal man 
krysse en vei? Hvor i 
veien skal man sykle? 
 
Teori om hvordan man 
er syklist i trafikken. 

 
 
Klassens lærer(e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klassenes lærere 
 

Minst to 
turer på 
høsten 
og en 
på 
våren 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. trinn Sykkel/gåtur i 
nærmiljøet 
 
 
 
 
 
 
 
Trafikksikkerhetsdage
ne 

Sykkel/gåturen skal 
være i 
trafikksikkerhetens 
tegn. Bruk av hjelm og 
refleks. Hvordan og 
hvorfor skal man være 
hensynsfull og 
forsiktig? 
 
Teori om hvordan man 
er syklist i trafikken.  

Klassens lærer(e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klassenes lærere 

Minst 
en tur 
på 
høsten 
og en 
på 
våren 
 
 
Våren 

7. trinn Sykkel/gåtur i 
nærmiljøet 
 
 
 
 
 
 
 
Trafikksikkerhetsdage
ne 

Sykkel/gåturen skal 
være i 
trafikksikkerhetens 
tegn. Bruk av hjelm og 
refleks. Hvordan og 
hvorfor skal man være 
hensynsfull og 
forsiktig? 
 
Teori om hvordan man 
er syklist i trafikken. 
Sykkeltur Kontroll og 
vedlikehold av sykkel. 

Klassens lærer(e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klassenes lærere 

Minst 
en tur 
på 
høsten 
og en 
på 
våren 
 
 
Våren 
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Temaplan for 8. – 10. trinn 
Kompetansemål fra kunnskapsløftet i kroppsøving, teori og praktiske øvelser om hvordan 

trafikksikkerhetsutstyr hindrer skader ved uhell 

Elevene skal vise kunnskap om trafikksikkerhet og vise gode holdninger i forhold til 

trafikksikkerhet 

TRINN AKTIVITET: INNHOLD: MÅL: NÅR: 

8. trinn Gjennomgang av 
skolens regler 
rundt sykling, 
sykkelparkering 
og hjelmbruk 
Risikovurdering 
av egen 
skoleveg/lokalt 
område 
Trafikksikkerhets
utstyr med 
hovedfokus på 
sykkelhjelm  

Ferdighetsløype på 
sykkel 
Gjennomgang av 
vikepliktsregler og 
grunnleggende skilt 
Teori/pratisk prøve 
(oppfriskning av 
sykkel-lappen) 
Forsøk med 
vannmelon og hjelm  
Presentasjon/innlever
ing/film av egen 
skolevei 

Mål: 
- Å kunne forstå 

hvorfor 
sykkelregler er 
som de er 

- Forskjell på myk 
trafikant og 
kjøretøy  

- Kunne se på 
risikoområder 
rundt egen 
skolevei 

- Å vite hvordan 
bruke 
sykkelhjelm riktig, 
og konsekvenser 
av manglende 
hjelmbruk  

 
Oppstart 
høst, deretter 
når temaene 
kommer i 
periodeplane
ne for de 
ulike fag. 

9.  
trinn 

Rus og trafikk 
Refleksbruk 
 
Foreldremøte 
hvor politiet bl.a 
snakker om rus 

Hinderløype med 
promillebriller 
Førstehjelpskurs  
Personlige historier 
(via film eller 
konkrete personer)  
Naturfag: hvordan rus 
påvirker kroppen 
Innhente statistikk 
rundt rus og ulykker 
Finne og telle 
reflekser hjemme 
Refleksdemonstrasjon 
(MOT-rommet) 

- Vite om risiko og 
konsekvenser ved 
bruk av rusmidler 
i trafikken 

- Kunne 
grunnleggende 
førstehjelp Se 
sammenhenger 
mellom rus og 
ulykker 

- Å kunne vite 
hvorfor det er 
viktig å bruke 
refleks, og hvilke 
reflekser som er 
best 

Oppstart 
høst, deretter 
når temaene 
kommer i 
periodeplane
ne for de 
ulike fag. 

10. 
trinn 

Fart, krefter og 
risiko 

Telling av bruk av 
belte og mobilbruk 
Konsekvenser av feil 
bruk  

- Å kunne se 
sammenheng 
mellom fart og 
krefter  

Oppstart 
høst, deretter 
når temaene 
kommer i 
periodeplane
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Arbeid med 
bremselengde – 
pratiske øvelser 
«Ikke tøft å være 
død» 
KRLE og etikk: Hvem 
er jeg? Hvilke verdier 
har jeg? 
Arbeid med 
selvinnsikt – fire 
hjørner 
Tørre å si nei – 
konkrete øvelser  
 

- Kunne vite 
hvordan 
trafikksikkerhetsu
tstyr hindrer og 
minsker skader 
ved ulykker 

- Å kunne vise 
gode holdninger 
til trafikk 

ne for de 
ulike fag. 

 

Skolens mål:  

Alle elever skal ha trygg skolevei, slik at flest mulig kan gå 

eller sykle til og fra skolen hele året. 

 

Anbefalte retningslinjer ved Hanstad skole. 
Gående i trafikken 

 Alle elever i 1. skal bruke orange skolesekk når de går til og fra skolen 

 Alle elever på 1. – 10. trinn skal bruke refleksbrikke eller tilsvarende når de går til og 

fra skolen og på skoleturer i mørket. 

 Elevene oppfordres til å gå/sykle til skolen. Foresatte oppfordres til å IKKE kjøre inn 

på parkeringsplassen for å slippe av barna, hvis de kjører barna til skolen. 

 Elevrådet har reflekstelling i oktober- desember på alle trinn. 

 På turene skal alltid gang- og sykkelsti/fortau og fotgjengerfelt brukes hvis det er 

mulig.   

 Alle som sykler eller sparkesykler må bruke hjelm. 

 Sykler/sparkesykler medbringes på eget ansvar. 

 Sykkelen/sparkesykkelen skal være i forskriftsmessig stand. 

 Elevene skal vise hensyn overfor medtrafikanter. 

 Gang- og sykkelvei skal brukes hvis mulig. 

 Bruk av sykkel/sparkesykkel på skolens område er tillatt i skole/SFO-tiden på anviste 
områder. 

 Sykkel/sparkesykler skal ikke inn i skolebygget, men plasseres ved sykkelstativ 
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Skoletur med buss 

 Hvis elevene skal på busstur er det bestilt buss med minst en sitteplass for alle og alle 

sitteplasser skal ha godkjente sikkerhetsbelter. De voksne som er med på  

turen kontrollerer at alle barn bruker belter 

 

Foreldremøter og trafikk 
Et godt foreldresamarbeid er til det beste for elevenes læring. Skolen har ansvar for 

foreldremøtene, men de skal planlegges i samarbeid mellom kontaktlærer og 

klassekontaktene. Et godt foreldremøte er preget av aktivitet og dialog. 

 

1. trinn Trafikk. Høst: Bruk refleks. Farer ved å gå til skolen (ikke gå alene). Vi 

oppfordrer elevene til å gå til skolen og etablerer gågrupper. Forklare 

trafikksituasjoen på skolen, og at det ikke er ønskelig at foresatte 

slipper av elever på parkeringsplassen pga trafikksikkerhet. Gjelder 

også snuplassen utenfor kunst og håndverksrommene. 

2. trinn Trafikk. Høst: Bruke refleks. Hvor skal vi gå i de skolenære områdene.  

Oppfordre til at barna går til skolen. Minne om hvor foresatte kan 

parkere for å levere barn hvis de må bli kjørt. 

3. trinn Trafikk. Høst: Bruke refleks. Oppfordre til at barna går til skolen. Kort 

informasjon om sykkelprøven. Minne om hvor foresatte kan parkere 

for å levere barn hvis de må bli kjørt. 

Vår: Informere om at elevene tar sykkelprøven,  besøk av politi som 

godkjenner sykler/hjelmer. Elevene må ha sykkel/hjelm vår 3.trinn. 

4. trinn Høst:Bruke godkjent refleks til og fra skolen, oppfordre til at barna 

går til skolen. Minne om hvor foresatte kan parkere for å levere barn 

hvis de må bli kjørt. 

5. trinn Trafikk. Høst: Minne på om å bruke refleks og hjelm når man sykler. 

Trafikk. Vår: Tema sykle til skolen. Bruk sykkelhjelm. Bruk sykkelsti. 

Krysse vei gående med sykkel. Husk at eier av sykkel er ansvarlig for 

at denne er forskriftsmessig stand. Minne om hvor foresatte kan 

parkere for å levere barn hvis de må bli kjørt. 

6. trinn Trafikk. Vår: Sykling i trafikken. Selv om mange nå begynner å bli 

flinke til å sykle er det viktig å huske på reglene de lærte til å begynne 

med. Gjøre oppmerksom på trafikkfarlige steder i nærområdet. Minne 

på bruk av hjelm og refleks. Minne om hvor foresatte kan parkere for å 

levere barn hvis de må bli kjørt. 
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7. trinn Trafikk. Vår: Sikkerhetsutstyr. Hjelm, refleks, bilbelte mm. Selv om 

mange nå er flinke i trafikken må de huske å bruke hjelm og refleks.   

Øve på å ferdes i trafikken på sykkel. Minne om hvor foresatte kan 

parkere for å levere barn hvis de må bli kjørt. 

8. trinn Trafikk. Høst: Sikkerhetsutstyr. Hjelm, refleks, bilbelte m.m. Viktig å 

bruke hjelm selv om man er ungdom. Foreldrediskusjon f.eks: jeg vet 

at mitt barn bruker hjelm. Foresatte som forbilder i trafikken. Minne 

om hvor foresatte kan parkere for å levere barn hvis de må bli kjørt. 

9. trinn Trafikk. Høst/Vår: Politiet er med på foreldremøtet. Tema er rus og 

trafikk og rus. Informere om førstehjelpskurs for 9.trinn 

10. trinn Trafikk. Høst: risikovurdering i trafikken. Elevenes evne til å vurdere 

og ta valg- særlig med tanke på at de kan begynne å sitte på med eldre 

ungdom. Vise infofilm fra trygg trafikk. 

 

Hanstad skole, oktober 2020. 

 

  

 


