
Stavsberg skoles plan for 
trafikksikkerhet  
 

Stavsberg skole er en 1. – 7. skole med ca. 130 elever. Skolen ligger sør i Ringsaker 

kommune med grense mot Hamar og utsikt over Mjøsa. Furuberget og 

Frøbergsberget ligger som nære naboer og brukes mye i undervisning. For å 

komme dit må elevene krysse en trafikkert vei. Mange av elevene våre går eller 

sykler til skolen på gang- og sykkelvei, og mange må også da krysse minst én 

trafikkert vei.  

 

 

 

Planens hensikt 
Skolens trafikksikkerhetsplan skal bidra til å sikre: 

 elever ved Stavsberg skole trygg ferdsel til og fra skolen. 

 gode rutiner for ferdsel med sykkel, gåing eller med buss i skolens regi.  

 godt samarbeid mellom foreldre og skole om trafikksikkerhet gjennom FAU og 

skolens ledelse.  

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

 



Kort om 1. – 3.- klasse 
I løpet av 1. – 3. 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 sykkel- og bilturer.  

 

Kort om 4. – 7. klasse 
I løpet av 4. – 7. klasse er målet at sykkelturer lar seg gjennomføre på en sikker og 

forutsigbar måte. 

 

Felles for 1. – 7. klasse 
Hver vår arrangeres det en trafikk-uke ved skolen. Da er det i forkant av uka, og 

gjennom uka, særlig fokus på trafikkregler og trafikkforståelse tilpasset det enkelte 

trinn. Trafikkuka avsluttes med en trafikk-dag. Denne dagen gjennomfører 1. - 3. trinn 

en gå-prøve, mens 4. – 7. trinn har en sykkelløype ute i trafikken, samt teoriprøve, sjekk 

av sykkel, ferdighetsløype med sykkel og førstehjelp. For de som går på 4. trinn, er det 

etter denne opplæringen og etter beståtte prøver/løyper, at de får sykkelkort. Skolen 

anbefaler å følge Trygg Trafikks anbefalinger om å vente med å sykle til skolen til de har 

gjennomført denne opplæringen ( https://www.tryggtrafikk.no/nyheter/2848-2/) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tryggtrafikk.no/nyheter/2848-2/


Aktivitetsplan fra 1. - 3. 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 Gåtur i 

nærmiljøet 
 
 
 
Samtale og 
oppgaver i 
klasserommet 
 
Gåtur/ øve til 
gåprøve 
 
 
Gåprøve 

Innhold fra forskjellige 
fag + trygg ferdsel i 
trafikken som 
fotgjenger 
 
Trafikkregler for 
fotgjengere 
 
 
Trafikkregler for 
fotgjengere 
 
 
Elevene gjennomfører 
en gåprøve hvor de går 
i små grupper gjennom 
en løpe i trafikken som 
de har øvd på. De 
voksne står som vakter 
på ulike steder i løypa.  
 

Lærerne på trinnet 
 
 
 
 
Lærerne på trinnet 
Trygg trafikk sine 
nettressurser 
 
Lærerne på trinnet 
Trygg trafikk sine 
nettressurser 
 
Lærerne på trinnet 
Trygg trafikk sine 
nettressurser 
 
 
 

Gjennom hele 
skoleåret  
 
 
 
Trafikkuka på 
våren 
 
 
Trafikkuka på 
våren 
 
 
På våren 

2. trinn Gåtur i 
nærmiljøet 
 
 
 
Samtale og 
oppgaver i 
klasserommet 
 
Gåtur/ øve til 
gåprøve 
 
 
Gåprøve 

Innhold fra forskjellige 
fag + trygg ferdsel i 
trafikken som 
fotgjenger 
 
Trafikkregler for 
fotgjengere 
 
 
Trafikkregler for 
fotgjengere 
 
 
Elevene gjennomfører 
en gåprøve hvor de går 
i små grupper gjennom 
en løpe i trafikken som 
de har øvd på. De 
voksne står som vakter 
på ulike steder i løypa. 
  

Lærerne på trinnet 
 
 
 
 
Lærerne på trinnet 
Trygg trafikk sine 
nettressurser 
 
Lærerne på trinnet 
Trygg trafikk sine 
nettressurser 
 
Lærerne på trinnet 
Trygg trafikk sine 
nettressurser 
 
 
 

Gjennom hele 
skoleåret  
 
 
 
Trafikkuka på 
våren 
 
 
Trafikkuka på 
våren 
 
 
På våren 



3. trinn Gåtur i 
nærmiljøet 
 
 
 
Samtale og 
oppgaver i 
klasserommet 
 
Gåtur/ øve til 
gåprøve 
 
 
Gåprøve 

Innhold fra forskjellige 
fag + trygg ferdsel i 
trafikken som 
fotgjenger 
 
Trafikkregler for 
fotgjengere 
 
 
Trafikkregler for 
fotgjengere 
 
 
Elevene gjennomfører 
en gåprøve hvor de går 
i små grupper gjennom 
en løpe i trafikken som 
de har øvd på. De 
voksne står som vakter 
på ulike steder i løypa.  
 

Lærerne på trinnet 
 
 
 
 
Lærerne på trinnet 
Trygg trafikk sine 
nettressurser 
 
Lærerne på trinnet 
Trygg trafikk sine 
nettressurser 
 
Lærerne på trinnet 
Trygg trafikk sine 
nettressurser 
 
 
 

Gjennom hele 
skoleåret  
 
 
 
Trafikkuka på 
våren 
 
 
Trafikkuka på 
våren 
 
 
På våren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivitetsplan fra 4. – 7. trinn 
Kompetansemål fra kunnskapsløftet i kroppsøving om hvordan man er syklist i 

trafikken (etter 7.trinn): 

Elevene skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel 

 

TRINN: AKTIVITET: INNHOLD: RESSURS: NÅR: 
4. trinn Gåtur/sykkeltur i 

nærmiljøet 
 
 
 
Samtale og 
oppgaver i 
klasserommet 
 
 
Praktisk trening i 
ferdighetsløype og 
sykkelløype ute i 
trafikken 
 
 
Praktisk og 
teoretisk prøve 
på trafikkdagen 

Innhold fra forskjellige 
fag + trygg ferdsel i 
trafikken som 
fotgjenger/syklist 
 
Trafikkforståelse og 
trafikkregler for 
fotgjengere og syklister 
 
 
Trafikkforståelse og 
trafikkregler for 
fotgjengere og syklister 
 
 
 
Trafikkforståelse og 
trafikkregler for 
fotgjengere og syklister 
-Trygg Trafikk sin 
teoriprøve  
-sykkelløype i trafikken 
med voksne og 7. 
trinnselever som 
vakter 
-ferdighetsløype ute på 
skolen 
-kontroll av sykkelen  
-mini-kurs i 
grunnleggende 
førstehjelp 
 

Lærerne på 
trinnet 
 
 
 
Lærerne på 
trinnet 
Trygg trafikk sine 
nettressurser 
 
Lærerne på 
trinnet 
Trygg trafikk sine 
nettressurser 
 
 
Lærerne på skolen 
Trygg trafikk sine 
nettressurser 
 
 

Gjennom 
hele 
skoleåret  
 
 
Trafikkuka 
på våren 
 
 
 
Trafikkuka 
på våren 
 
 
 
 
Trafikkuka 
på våren 
 

5. trinn Gåtur/sykkeltur i 
nærmiljøet 
 
 
 
Samtale og 
oppgaver i 
klasserommet 
 

Innhold fra forskjellige 
fag + trygg ferdsel i 
trafikken som 
fotgjenger/syklist 
 
Trafikkforståelse og 
trafikkregler for 
syklister 
 

Lærerne på 
trinnet 
 
 
 
Lærerne på 
trinnet 
Trygg trafikk sine 
nettressurser 

Gjennom 
hele 
skoleåret  
 
 
Trafikkuka 
på våren 
 
 



 
Praktisk trening i 
ferdighetsløype og 
sykkelløype ute i 
trafikken 
 
 
Praktisk og 
teoretisk prøve 
på trafikkdagen 

 
Trafikkforståelse og 
trafikkregler for 
syklister 
 
 
 
Trafikkforståelse og 
trafikkregler for 
syklister 
-Trygg Trafikk sin 
teoriprøve  
-sykkelløype i trafikken 
med voksne og 7. 
trinnselever som 
vakter 
-ferdighetsløype ute på 
skolen 
-kontroll av sykkelen  
-mini-kurs i 
grunnleggende 
førstehjelp 
 

 
Lærerne på 
trinnet 
Trygg trafikk sine 
nettressurser 
 
 
Lærerne på skolen 
Trygg trafikk sine 
nettressurser 
 
 

 
Trafikkuka 
på våren 
 
 
 
 
Trafikkuka 
på våren 
 

6. trinn Gåtur/sykkeltur i 
nærmiljøet 
 
 
 
Samtale og 
oppgaver i 
klasserommet 
 
 
Praktisk trening i 
ferdighetsløype og 
sykkelløype ute i 
trafikken 
 
 
Praktisk og 
teoretisk prøve 
på trafikkdagen 

Innhold fra forskjellige 
fag + trygg ferdsel i 
trafikken som 
fotgjenger/syklist 
 
Trafikkforståelse og 
trafikkregler for 
syklister 
 
 
Trafikkforståelse og 
trafikkregler for 
syklister 
 
 
 
Trafikkforståelse og 
trafikkregler for 
syklister 
-Trygg Trafikk sin 
teoriprøve  
-sykkelløype i trafikken 
med voksne og 7. 
trinnselever som 
vakter 

Lærerne på 
trinnet 
 
 
 
Lærerne på 
trinnet 
Trygg trafikk sine 
nettressurser 
 
Lærerne på 
trinnet 
Trygg trafikk sine 
nettressurser 
 
 
Lærerne på skolen 
Trygg trafikk sine 
nettressurser 
 
 

Gjennom 
hele 
skoleåret  
 
 
Trafikkuka 
på våren 
 
 
 
Trafikkuka 
på våren 
 
 
 
 
Trafikkuka 
på våren 
 



-ferdighetsløype ute på 
skolen 
-kontroll av sykkelen  
-mini-kurs i 
grunnleggende 
førstehjelp 
 

7. trinn Gåtur/sykkeltur i 
nærmiljøet 
 
 
 
 
Samtale og 
oppgaver i 
klasserommet 
 
 
 
Praktisk trening i 
ferdighetsløype og 
sykkelløype ute i 
trafikken 
 
 
Hjelpe til under 
gjennomføringen 
av trafikkdagen 

Innhold fra forskjellige 
fag + trygg ferdsel i 
trafikken som 
fotgjenger/syklist 
 
 
Trafikkforståelse og 
trafikkregler for 
syklister 
 
 
 
Trafikkforståelse og 
trafikkregler for 
syklister 
 
 
 
Trafikkforståelse og 
trafikkregler for 
syklister. 
7.trinnselevene er 
hjelpere/vakter på de 
forskjellige postene 
under trafikkdagen 
- teoriprøve  
-sykkelløype i trafikken  
-ferdighetsløype ute på 
skolen 
-kontroll av sykkelen  
-mini-kurs i 
grunnleggende 
førstehjelp 
 

Lærerne på 
trinnet 
 
 
 
 
Lærerne på 
trinnet 
Trygg trafikk sine 
nettressurser 
 
 
Lærerne på 
trinnet 
Trygg trafikk sine 
nettressurser 
 
 
Lærerne på skolen 
Trygg trafikk sine 
nettressurser 
 
 

Gjennom 
hele 
skoleåret  
 
 
 
Trafikkuka 
på våren 
 
 
 
 
Trafikkuka 
på våren 
 
 
 
 
Trafikkuka 
på våren 
 

 

 

 

 

 



Anbefalte retningslinjer ved Stavsberg skole. 
 

Gående i trafikken 

 Alle elever i 1. bør bruke oransje skolesekk når de går til og fra skolen.  

 Alle elever på 1. – 7. trinn skal bruke refleksbrikke eller tilsvarende når de går til 

og fra skolen og på skoleturer i mørket. 

 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 kun tillatt på anvist område i 

skole/SFO-tiden. 
 Sykkel/sparkesykler skal ikke inn i skolebygget, men plasseres ved 

sykkelstativ/anvist område 
 

 

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. 

 

 

Foreldre og trafikk 
Det er viktig for skolen å samarbeide med foreldrene om trafikkopplæring og 

trafikksikkerhet. Foreldrene skal ha kjennskap til planen for trafikkopplæring via 

skolens hjemmeside og foreldremøter. Gjennom møter i FAU, foreldremøter og rektors 

månedlige infobrev til foreldrene, sikrer vi et tett samarbeid med foreldrene ved å 

informere dem om og gi dem mulighet til å ta opp saker knyttet til trafikkopplæring og 

trafikksikkerhet. Og likeledes når vi ser utfordringer i trafikkbildet rundt skolen, er dette 

noe vi ønsker å drøfte med FAU. Samarbeidet mellom skolen og foreldrene er viktig for 

at elevene skal kunne ferdes trygt i skolens nærmiljø.  

 

 


