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Trafikdiplomera er skola!
Trafikdiplomeringen ska användas som ett verktyg i kommunens strävan att få ett
mer aktivt trafikarbete för våra elever.
Det är det lilla arbetet i vardagen som gör skillnad! Vi vill ge pedagoger inspiration
och material för att kunna känna sig trygga med att jobba med trafik i skolan
genom en trafikdiplomering. Trafik är även ett ämnesövergripande
kunskapsområde som ska integreras i undervisningen i olika ämnen.

Att trafikdiplomera skolan innebär många fördelar
Hälsa
Att jobba med elevernas trafiksäkerhet, främjar även elevernas hälsa. I arbetet
ingår mål att få eleverna i större utsträckning att gå eller cykla till skolan. 90 %
av individens rörelsemönster lärs in innan 13 års ålder, därför är det viktigt att
eleverna redan under skoltiden startar ett aktivt beteende. Barn som rör sig blir
lugnare, mer koncentrerade i skolarbetet, får bättre aptit och somnar lättare på
kvällen.
Miljö
I arbetet med trafiksäkerhet ingår även en strävan att eleverna i större
utsträckning ska använda alternativ till bil. Detta medför mindre utsläpp av
växthusgaser, buller och luftföroreningar. Målet är även att förbättra elevernas
väg till sin skola, genom att göra den mer säker.
Säkerhet
Barn ska kunna ta sig till och från skolan på ett säkert sätt, oberoende av om de
går, cyklar, blir skjutsade i bil eller åker skolskjuts.
Detta kräver att eleverna är medvetna om det ansvar och den kunskap som
krävs för att vistas i trafiken. (t.ex. reflex, cykelhjälm, säker cykel, säker skolväg,
trafikregler)
En åtgärd som bidrar till en säkrare skolväg är ett minskat skjutsande till och
från skolan. Elever och föräldrar ska känna sig så säkra med trafiksituationen,
att vi startar en positiv trend. Mindre skjutsande, ökad säkerhet, än mindre
skjutsande osv.
Arbetet förbättrar även situationen när ni ska förflytta er under skoltid.
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Stöd i trafikdiplomeringsarbetet
När ni på skolan har bestämt er för att ingå i trafikdiplomeringen så anordnas
en utbildning av trafikombuden. Efter att er skola har blivit trafikdiplomerad så
kan enheten Gata & trafik från Örebro Kommun hjälpa till att anordna en
”säker cykel” – dag etc. Det blir en del av ert långsiktiga arbete. Skolorna som
trafikdiplomeras får reflexer varje höst. Ett samarbete intensifieras med enheten
Gata & trafik där det kan bistås med trafiksäkerhetsåtgärder så som ”Din fartskyltar”, trafiköar och påtryckningar gällande parkeringsövervakning och
hastighetskontroller samt andra permanenta lösningar.

Kom igång!
1. Välj ut minst 3 åtgärder att jobba med under ett år (varav två är
obligatoriska). Formulera ett mål för varje åtgärd och beskriv vad ni ska
göra för att uppnå målen. Skicka in Bilaga 1 till trafikingenjören Fredrik
Kearey, fredrik.kearey@orebro.se
2. När första året är slut utvärderas varje mål. Skriv ned nästa års mål.
Jobba vidare med de målen som redan finns. Hur utvecklas vår skola år
två? Ska det läggas till ett mål? Ska någon procentsats ökas? Finns det
något ni vill ha hjälp med? Det viktiga är att alltid ha ett levande
trafikarbete.
3. Skicka in utvärdering och planen för år två. Skolan får feedback och en
eventuell diplomering.
Behöver ni hjälp med att komma igång? Dyker det upp frågor och hinder på
vägen? Tveka inte att kontakta Fredrik Kearey, trafikingenjör på 019-211816
eller maila fredrik.kearey@orebro.se
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Bilaga 1.
Bestäm minst 3 åtgärder som ni ska jobba med under det första året. Två
åtgärder är obligatoriska. Formulera ett mål för varje åtgärd. Vad vill ni uppnå
för resultat?
År två jobbar ni vidare med målen. Dessutom lägger ni till en åtgärd.
Kanske är det så att ni redan uppfyller några av punkterna. Bra! Välj några av
dem, eller alla, och komplettera med några som innebär en utveckling av ert
befintliga arbete.
Åtgärd

Tips hur ni kan göra

Vi har trafikombud på skolan.

Trafikombuden anmäls genom att maila
trafikingenjören fredrik.kearey@orebro.se

OBS! Obligatorisk!

Trafikombudets uppgift är att vara skolans
kontaktperson för trafikfrågor samt vara samordnare
för trafikdiplomeringen.
Både elever och pedagoger använder
cykelhjälm vid cykelutflykter under skoltid.
OBS! Obligatoriskt!
Vi fortbildar oss inom trafikområdet.

Bjud in kommunens trafikingenjörer. De sätter er in i
det material som finns samt ger konkreta tips på hur ni
kan arbeta med trafik i vardagen. De kan även hjälpa till
med att starta igång en diplomering.
Trafikombudet på skolan kan även hålla i utbildning för
personalen.

Vi har en avsiktsförklaring där vi uppmanar föräldrarna
att låta barnen gå, cykla eller åka buss till och från
skolan.

Avsiktsförklaringen kan skrivas in i
läsårsinformationen, i veckobrev samt läggas ut på
skolans hemsida.
Avsiktsförklaringen finns att kopiera/skriva ut från
www.orebro.se/ hallbarutvecklingiskolan.

Vi följer ”Trafiken i praktiken” med ett långsiktigt
arbete genom hela elevernas tid i vår skola.

Handledning från trafikingenjören Fredrik Kearey med
lektionsmaterial och temapaket.

Vi samtalar med föräldrarna på föräldramöten
angående trafiksäkerhet.

Diskussionsunderlag finns att skriva ut från
www.orebro.se/ hallbarutvecklingiskolan.
Protokoll av mötet
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Till alla grundskolor i Örebro Kommun

Vi jobbar med ”Trafikkalendern”.

Ett material som är sponsrat av lokala företag. Skickas
ut till alla skolor via förvaltningskontor Barn och
utbildning.

Vi går eller cyklar till aktiviteter utanför skolområdet,

Kontakta Fordon om ni behöver låna skolcyklar. De
kör cyklar till er startpunkt och hämtar upp dem när ni
är klara. Ring senast en vecka innan ni behöver
cyklarna.

t ex utflykter och studiebesök.

Vi är medvetna om trafiksäkerhet på vår skola, och tar
därför till vara på tillfällen i vardagen och pratar då om
trafik.

Egen metod som bifogas denna ansökan.
För inspiration gå in på
www.orebro.se/hallbarutvecklingiskolan dokumentet
”Trafiken i praktiken”

Sänd Bilaga 1 med formulerade mål till:
fredrik.kearey@orebro.se

Tekniska förvaltningen
orebro.se

Box 333 00, 701 35 Örebro
Besöksadress Åbylundsgatan 8A
fredrik.kearey@orebro.se
019-21 18 16
Servicecenter 019-21 10 00 Fax 019-21 18 58

