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”Blomsterveien og trygg skolestart”.
Trafikkteam – Spydeberg-Hovin skole, Rutiner 6-åringer på skolevei
Trygg skolestart og økt fysisk aktivitet ved å gå til skolen.
Gi noe ferdighetstrening i trafikken, råd og veiledning,
erfaringsutveksling hjem – skole - politi
Hovin skole har i samarbeid med foreldre, politi, vegmyndighet og trafikkteam
nedfelt erfaringsrutiner og forberedt aktiviteter ved skolestart av 6 åringer.

Organisering,
En samarbeidsgruppe innen lokal Aksjons skolestart og trafikkteamet
arbeidsgruppe,
Trafikkteam består av: NAF , Lensmannskontoret, Statens Vegvesen /
ressurspersoner, nettverk Trygg Trafikk, Råd for funksjonshemmede, skolefaglig rådgiver, teknisk

virksomhet, folkehelserådgiver
I befolkningsundersøkelsen, Norgesprofilen 2000 i Spydeberg sier 30,7 % av
de spurte at de har langvarig ettervirkning av skade etter ulykke. 73,7 % er
fornøyd med trafikksikringen av skoleveier i kommunen men 26,3 % er da
trolig fornøyd ikke fornøyd.

Fysisk aktivitet settes på dagsordenen. Trafikksikkerhet og trafikkultur i fokus.
Informasjon gis i media, egne effekter deles ut til barna, foreldre, politi er
synlige på skoleveien, teknisk virksomhet maler blomster på fortauene langs
trygge gangveier på vei til skolen (bruker en enkel mal og spraymaling)
Lovverk, politisk vedtak Kommuneplanen for Spydeberg. Plan for Spydeberg trygg kommune,
trafikkteam og barne- og ungdomsteam. Stortingsmelding nr.16. ”Resept for et
sunnere Norge”
Rapportering/Evaluering, Omtales i årsmelding til politiske nivå. En aktivitet som er planlagt for å få
helsefremmende resultat fokus på fysisk aktivitet og trening i trafikksikkerhet ved skolestart.
Egne brosjyrer og materiell gis ut i forbindelse med dagen.
Info
Egne rutiner utgitt i forbindelse med tiltaket
dokumenter
Noe stoff om dette vil bli tilgjengelig på kommunens webside.
webside
http://www.spydeberg.kommune.no/
Brosjyrer og materiell lages på kommunens egne kopimaskiner og materiell er
Finansiering
gitt av fylkets trafikksikkerhetsutvalg
Avd.ingeniør Nils Ekkje, tlf 69 83 3554 eller
Kontaktperson
Folkehelserådgiver, Gunnar Hjorthaug. 69 83 3547
adresse
Spydeberg kommune, Stasjonsgt. 35 1820 Spydeberg. Norge
tlf
nils.ekkje@spydeberg.kommune.no
mail
gunnar.hjorthaug@spydeberg.kommune.no
Aktivitet, utfordringer

Spydeberg kommune henter inspirasjon og samarbeid innen:
EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
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