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Til fots På sykkel I bil I buss 

 Som hovedregel går vi på 

venstre side der det ikke er 

fortau eller gang- og sykkelvei. 

 Unntak: Ved dårlig sikt kan man 

benytte høyre side 

 Vi går to og to 

 Vi er rolige og oppmerksomme 

 Er det gangfelt, bruker vi alltid 

dette når vi skal krysse veien. 

 Vi er ekstra oppmerksomme når 

vi skal krysse veien, vi stopper 

alltid opp, ser til begge sider, og 

går raskt og rett over 

 Vi påser at sykkelen har 

godkjent utstyr 

 Vi bruker alltid hjelm 

 Vi bruker gang- og sykkelvei der 

dette er mulig 

 Vi sykler rolig og holder god 

avstand til gående 

 Må vi benytte hovedveien, 

sykler vi på høyre side og er 

ekstra oppmerksomme 

 Når vi skal krysse veien, ser 

godt til begge sider før vi 

krysser 

 Er det trafikk, går vi av sykkelen 

og triller den over veien. 

 Vi bruker gangfelt ved kryssing 

der dette er mulig. 

 Vi vet at syklende på gangfelt 

har vikeplikt for fotgjenger og 

bil 

 Vi benytter hjelm ved bruk av 

sykkel, skateboard og 

sparkesykkel, til og fra skolen 

og i skoletiden. 

 Bilfører har gyldig førerkort og 

overholder trafikkreglene 

 Må vi bruke privatbil i skolens 

regi, er det kun EU-kontrollert 

og godkjent bil, som benyttes. 

 Vi bruker alltid bilbelte, og 

elever som er under 135 cm, 

benytter alltid godkjent bilsete 

 Vi snakker rolig sammen, og 

forstyrrer ikke sjåføren eller 

andre 

 Vi står rolig og venter, helt til 

bussen har stoppet 

 Vi går rolig fram til 

inngangsdøra, inn på bussen og 

finner oss et ledig sete 

 Vi setter sekken i fanget eller 

nede ved beina 

 Vi tar alltid på setebelte 

 Vi sitter rolig og forstyrrer ikke 

andre 

 Vi sitter til bussen har stoppet, 

før vi tar av beltet og reiser oss 

opp 

 Vi venter til bussen har kjørt før 

vi krysser veien 

 


