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Trafikpolicy

- för alla grundskolor (F-9) i Askersunds kommun
Nollvisionen är grunden i Askersunds kommuns övergripande trafikpolicy. Nollvisionen
betyder att ingen ska behöva dödas eller bli svårt skadad i trafiken. Allt trafikarbete stöds av
gällande lagar och regelsystem. Övergripande denna policy är kommunens
trafiksäkerhetspolicy.
Utgångspunkten i skolans trafikpolicy, är att alla barn i Askersunds kommun ska ha trygg och
säker trafikmiljö och att inget barn ska skadas i trafiken. Ansvaret för barn i trafiken ligger
alltid på vuxna.
Ansvarsfördelning
Barns beteende i trafiken är ett delat ansvar mellan alla berörda aktörer.
Alla medarbetare, vårdnadshavare samt elever ska känna till kommunens trafikpolicy
och verka efter dess intentioner.
Vårdnadshavaren
• är alltid huvudansvarig för sitt barn
• är ansvarig till och från hållplats (skolskjutsbarn) eller skolan
• är ansvarig om barnet är på skolgården på fritiden
• har ansvaret för att elevens cykel/moped är trafiksäker och lagligt utrustad
• är ansvarig för att eleven använder hjälm till och från skolan
• ska vid körning av elever på uppdrag av skolan ta del av och följa kommunens policy
Kommunen
• ska verka för en säker trafikmiljö (skolor och hållplatser) för alla kommunens skolelever
• ska kalla till och genomföra samrådsträffar med alla berörda vid läsårets inledning
Skolan (rektor)
• är ansvarig för eleven under skoltid
• ska utse en trafikansvarig
• ska hålla personal, föräldrar och elever uppdaterade om policyn och dess innehåll
• ska tillse att det vid behov finns personal på plats vid buss av-/påstigningsplatsen
Fritidshem/förskola
•

är ansvarig under vistelsetiden

Trafikansvarige
•

ska hålla sig uppdaterad i trafikfrågor och kopplingen till läroplanen

•

ska delta i träffar som kommunens ansvarige kallar till

•

ska svara för att skolans pedagoger får löpande uppdatering inom området

•

ska svara för att trafiksäkerhetsaktiviteter genomförs på skolan

Pedagogerna
• ska ta till sig information från trafikansvariga, informera elever och vårdnadshavare
• ska ta till sig och leva upp till intentionerna i policyn
• ska använda cykelhjälm och följa gällande lagstiftning vid aktiviteter under skoltid
Bussbolagen
• är ansvariga när eleven är i bussen
• ansvarar för att transporten sker på säkert sätt till och från skolan
• ska påminna eleverna om att använda bälte i bussen
• ska delta vid trafikövningar på skolan
• ska delta i de gemensamma träffarna i inledningen av höstterminen
Eleven
• bör inte cykla ensam till skolan före årskurs 4
• ska använda cykelhjälm vid aktiviteter i skolans regi
• får inte lämna skolans område utan vuxens tillstånd (gäller F-5)
ALLA medarbetare, vårdnadshavare samt elever och andra berörda ska känna till
kommunens trafiksäkerhetspolicy och verka för dess intentioner.
Denna policy är ett levande dokument och ska regelbundet revideras.
Lagar och förordningar
•

Trafikförordning (1998:1276)
De flesta trafikreglerna finns i trafikförordningen, bland annat användandet av
cykelhjälm och bälte i buss.

•

Fordonsförordningen (2009:211)
Här går att läsa om cykelns utrustning.

•

Transportstyrelsens föreskrifter om cyklar (TSFS 2009:31)

