Säkrare och
tryggare skolvägar!
Allt fler föräldrar skjutsar, i bästa välmening, sina
barn i bil till och från skolan. Trafikmiljön runt skolorna är inte byggd för att hantera den ökade biltrafiken, vilket leder till trafikproblem vid många skolor. Den ökade skjutsningen leder också till inaktiva
barn och sämre luft runt skolorna. Skjutsningen gör
även att barnen missar glädjen att få utforska sin
egen närmiljö.
För att inspirera elever, föräldrar och pedagoger till
ökad gång och cykling till skolan arrangerar NCFF
under hösten en utmaning som vänder sig till landets
F-6 skolor. Utmaningen sker i samarbete med Säker
och lekvänlig skolväg, Stockholms län, och kommer
att pågå mellan september och oktober månad.
I projektet Säker och lekvänlig skolväg arbetar flera
kommuner med att stimulera föräldrar och skola att
få fler barn att gå eller cykla till skolan. Arbetet omfattar också att visa på fördelar med samåkning och
att identifiera lämpliga platser för avlämning en bit
från skolan. Samtidigt arbetar kommunerna för att
skolvägen ska bli säkrare, tryggare och mer upplevelserik.

ANMÄLAN OCH KONTAKTLISTA

SKOLUTMANING

Stockholms stad
Anna-Sofia Wellander
E-post: anna-sofia.welander@tk.stockholm.se
Tfn: 08-508 261 94

Gå och cykla till skolan!

Ekerö kommun
Angelica Aronsson
E-post: angelica.aronsson@ekero.se
Tfn 08-560 39 222

Hösten 2006

Huddinge kommun
Johanna Pettersson
E-post: johanna.pettersson@huddinge.se
Tfn 08-535 364 91
Nynäshamns kommun
Jeanette.Flodqvist
E-post: jeanette.Flodqvist@nynashamn.se
Tfn 08-520 68 262
Övriga landet
Camilla Bergholm
E-post: camilla.bergholm@adm.oru.se
Tfn 019– 30 11 38

Vi inbjuder skolor med åk F-6 att delta i en pristävling. Tävlingen går ut på att så många som möjligt,
både elever och personal, under minst två veckor går
eller cyklar till och från skolan. Tanken är att elever,
föräldrar och personal, på ett lustfyllt sätt, ska upptäcka det positiva med att gå eller cykla. Dessa färdsätt bidrar till att förbättra både miljö och hälsa
samtidigt som man sparar tid, pengar och har kul
tillsammans!

www.oru.se/ncff

- för årskurs F-6

Skola med flest antal resor vinner 10 000 kr!

Passa på att jobba med hälsa och trafik i skolan!

Den skola som har flest antal resor till fots eller cykel, i förhållande till totalt antal resor till och från
skolan, vinner 10 000 kronor.
Prissumman ska användas till verksamhet med koppling till rörelse, hälsa och/eller trafik så att den kommer alla skolans elever tillgodo. Den kan också användas till att förbättra skolans utemiljö så att den
blir ännu roligare och tilltalande.

Organisera en temadag eller vecka där eleverna på
olika sätt arbetar med frågor kring hälsa, rörelse,
motion, trafik och miljövänligare resande.
Besök www.trafikeniskolan.se för information, inspiration, tips, material m. m.
En affisch, 70x100 cm, på temat för- och nackdelar
med olika färdsätt kan användas som ett hjälpmedel
och diskussionsunderlag. Affischen kan du beställa
kostnadsfritt från de uppgivna kontaktpersonerna.

Så går det till rent praktiskt
Skolan genomför tävlingen under minst två valfria
veckor i rad från september till mitten av oktober.
För att underlätta planeringen får varje skola avgöra
vilka veckor som är lämpligast.
Under de aktuella veckorna noterar elever och personal hur man tar sig till och från skolan. Separat blankett för detta medföljer denna information. Vår tanke är att varje skola kopierar upp det antal blanketter som behövs.
Skolan ställer själv samman resultatet i en särskild
redovisningsblankett som skickas till aktuell kontaktperson i kontaktlistan.

Tävlingsregler
• Tävlingen vänder sig till elever i åk F-6.
• Hela skolan åk F-6 deltar, inte bara ett antal klasser.
• Elever som behöver åka bil/åka kollektivt kan se
till att bli avsläppta ca 500 meter från skolan och
sedan gå sista biten. Då får man räkna resan som en
resa till fots. Detsamma gäller vid hemresan.

Frågor och anmälan
Vill ni vara med i tävlingen, anmäler ni detta till
aktuell kontaktperson i anmälan och kontaktlistan.
Skolan får då de särskilda blanketter som behövs och
där slutresultatet ska redovisas.
Mer information om tävlingen finner du på NCFF:s
hemsida www.oru.se/ncff

Redovisa senast den 24 oktober 2006
Senast den 24 oktober 2006 ska ni redovisa resultatet till kontaktpersonen i respektive kommun. Kort
därpå meddelar vi vilken skola som vunnit.

Tips!
Ni kan gärna låta aktiviteten pågå under mer än två
veckor. Då kan skolan få flera veckoresultat och
sedan skicka in de bästa.

Gör gärna något mer av
utmaningen, prova
Vandrande skolbuss
En Vandrande skolbuss är ett organiserat samgående, där flera familjer turas om att följa sina egna och
andras barn till och/eller från skolan, i stället för att skjutsa dem med bil. Syftet är
dels att minska biltrafiken och därmed öka trafiksäkerheten runt skolan, dels att främja motion och
hälsa.
Vill du veta mer om vandrande och cyklande skolbussar besök NCFF:s hemsida
www.oru.se/ncff eller www.huddinge.se/resande
Där du kan beställa både broschyrer och film om
hur man kommer igång!

