Förslag till Sollentuna Kommun

Säkra skolvägar
Sollentunas projekt Säkra skolvägar startade för några år sedan och gäller både kommunala skolor och
friskolor. Första området som åtgärdades var bl.a. Törnskogen. Det blev ett antal förbättringar på vägarna kring
skolorna. Man uppmanade också barn att cykla till skolan. Med säkrare vägar minkar riskerna för barnen att ta
sig till skolan. De fysiska åtgärder som är gjorda och de allmänna trafikregler som gäller räcker till viss del för att
minska riskerna för barnen på väg till skolan. Vid Vittraskolan i Törnskogen utarbetades det idéer. Skolan och
trafikgruppen i området har sedan ett år tillbaka haft en modell som har gett ytterligare förbättring av
trafiksituationen kring Vittraskolan. Nedan kommer en genomgång av vad vi gjort och vad som ytterligare bör
göras. Modellen presenteras nedan

1

Policy kommun, skola. Kommunen saknar en allmän policy för hur föräldrarnas transporter av barnen till
skolorna bör se ut för att skapa en säker trafikmiljö kring varje skola. Policyn från kommunen bör ange att
det skall finnas generella anvisningar för varje skola vilka vägar som är lämpliga för transport till och från
skolan, samt var man parkerar bilen vid lämning och hämtning. Föräldrar till barnen som transporteras
med bil bör följa anvisningarna från den egna skolan, eftersom trafiksituationen är olika kring olika
skolor. En policy bidrar till en långsiktig lösning för projektet Säkra skolvägar

2

Strategi kommun, skola. Strategin för att skapa Säkra skolvägar är att ge kontinuerlig information. På
kommunens hemsida bör det finnas information om Säkra skolvägar under rubriken Skolan. Varje skola
ger information vid terminsstart i broschyrer och på informationstavlor. Ofta finns dokumentation från
skolan som föräldrar skriver under. Där bör det finnas information om Säkra skolvägar. ( Vid Vittraskolan
hade man inte ett underskrivet dokument. Man informerade föräldrar muntligt och satte upp en tydlig
informationstavla vid entrén till skolan). Finns det en policy med strategi från kommunen så underlättar
det för skolan att informera föräldrar. Finns det en policy som gäller alla skolor så vet föräldrar och barn
att det finns liknande lösningar kring alla skolor i kommunen. Personal som byter skola känner också till
gällande policy.

3

Vilka är inblandade? Kommunen med sin policy, skolan och skolans rektor, som informerar egen personal
och föräldrar om kommunens policy och skolans egna regler för Säkra skolvägar. Barnen skall veta att det
finns Säkra skolvägar kring skolan. Föreningar och närboende kring skolorna bör känna till kommunens
policy. Vi känner till ett fall där en anställd hänvisade föräldrar att parkera på stoppförbudsområde. Det
är inte acceptabelt. Skolans personal skall naturligtvis känna till trafikreglerna runt skolan. Personalen
skall inte agera polis, utan hänvisa till skolans regler eller be föräldrarna kontakta rektor om frågor
uppstår.
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Informationens innehåll. Följa de lokala trafikreglerna, Kommunens policy, skolans regler och hänvisa till
Säkra skolvägar så att begreppet lever.

5

Placering av information. Kommunens hemsida, skolans hemsida, broschyrer och dokument från skolan.
Vid terminsstart informeras föräldrar och barn om begreppet Säkra skolvägar. Informationstavlor
placerade synligt vid entréer till skolan. Se exempel från Vittraskolan.

6

Påverkan på föräldrar och barn. Skolan och föräldrar vill veta att det finns regler. Regler påverkar alltid.
Föräldrar påverkar varandra, ingen förälder vill göra bort sig. Ingen vill visa att Säkra skolvägar inte
betyder något. Ingen förälder vill få ett skadat barn eller skada ett annat barn / person. I de fall där det
finns lite äldre barn, påverkar de ofta yngre barn. När flera vet vad som gäller blir effekten av
informationen mer effektiv.

7

Effekten av påverkan. Information som är kontinuerlig och finns på flera ställen och information som
redovisas ofta får ett genomslag. Det kan ta en viss tid innan informationen når alla och får ett
genomslag. Information som ser likadan ut under lång tid blir ”osynlig”. Informationstavlor och
informationstext bör uppdateras årligen. Informationstavlor bör ändra utseende någon gång per år, men
med samma innehåll.

8

Kostnad och arbetsinsats för att informera om Säkra skolvägar. Kostnaden är mycket låg. Kommunen
behöver skriva en informationstext på hemsidan. Det är en engångskostnad plus eventuell textändring
efterhand . Skolan har något mer att göra. Text på hemsidan, i broschyrer, i dokumentation som går till
föräldrar samt informationstavlor. Information av rektor till personal och föräldrar vid terminsstart.
Kommande år blir kostnaden och arbetstiden mindre då mycket av informationen är klar. Vittraskolans
rektor har lagt ner ett antal timmar/år på informationen om säkra skolvägar.

Kommunen har lagt ner mycket pengar på det fysiska arbetet med säkra skolvägar. Kostnaden för
informationen är försvinnande liten, jämfört med kostnaden för det fysiska arbetet. Det kan vara värt
den lilla kostnad som detta arbete medför, och man får en kontinuitet med begreppet Säkra skolvägar.
Det resultat vi har upplevt kring Vittraskolan är mycket positivt. Föräldrar följer i stort sett skolans
regler/rekommendationer. Kring Vittraskolan i Törnskogen har trafiksituationen blivit avsevärt bättre,
även för de boende i skolans närområde.

M.V.H. Trafikgruppen / Rolf Hedman
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