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Kort om Landvik skole 
 
 

Landvik skole er en 1 – 7 skole. Skolen har ca 410 elever fordelt på 2 eller 3 paralleller, og ca 
50 ansatte. 
Skolen ligger landlig til utenfor Grimstad sentrum.  
Her er det nærhet til skog og fine turområder, og derfor gode muligheter for turer til fots og 
på sykkel. 
 
De aller fleste elevene går eller sykler til skolen, men noen blir også kjørt eller tar skolebuss 
pga lang skolevei. 
 
På de fleste stedene har kommunen sikret skoleveien med gang- og sykkelsti, eller fortau og 
tilstrekkelig med fotgjengeroverganger. 
 
FAU er en viktig medspiller for skolen i gjennomføringen av planen, og blir gjennomgått 1 
gang pr. år – fortrinnsvis om høsten. 

 
 
 

 

Kriterier for en trafikksikker skole 
 Skolen har en plan for å ivareta elevenes sikkerhet til og fra skolen, enten de går, 

sykler eller blir kjørt. 
 Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, sykkel, i 

bil/buss eller med kollektivtransport i skolens regi. 
 Skolen har gode rutiner for at planene blir fulgt av de ansatte. 
 Skolen har integrert trafikkopplæringen i lokal læreplan/årsplan i tråd med 

Kunnskapsløftets kompetansemål. 
 Skolen legger til rette for at det blir gjennomført god trafikkopplæring – bla ved 

innkjøp av materiell eller kursing av lærere. 
 Skolens trafikkplan er et årlig tema på foreldremøter og i FAU. 
 Foreldrene blir involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid – gjennom Foreldrenes 

arbeidsutvalg FAU  
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Retningslinjer for turer 
 
Generelt gjelder følgende: 
 

 Hjelm: Alle elever og voksne skal benytte hjelm på sykkelturer i regi av skolen. 

 
 

Turer til fots 

Det er alltid med minst 2 ansvarlige voksne med klasse på tur. Disse har på gule vester og er 

godt synlige for alle.  

Det skal være en voksen foran og en voksen bak elevene. På turer skal det alltid være med 

minst en mobiltelefon, klasseliste og førstehjelpsutstyr.  

I trafikken går elevene på rekker med en voksen foran og en voksen bak. Elevene skal gå på 

venstre side av veien og på fortau der dette er tilgjengelig. Ved kryssing av vei skal det alltid 

brukes gangfelt der dette er tilgjengelig.   

 

Turer på sykkel  

Det er alltid minst 2 ansvarlige voksne med klasse på tur, hvor èn sykler fremst og èn sykler 
bakerst. Her er det viktig at begge har mobiltelefon og kan varsle hvis det skulle oppstå en 
situasjon. 
 
Det skal medbringes klasseliste og førstehjelpsutstyr. Det kan være lurt å ha med 
sykkelpumpe, smøreolje og sykkelverktøy.  
 
Alle skal ha sykkelhjelm, og sykler skal kontrolleres hjemme slik at de er i forskriftsmessig 
stand.   

 
Elevene skal sykle på en «tråd» (på rekke og rad.) En ansvarlig voksen sykler fremst og en 
sykler bakerst. 
Lærere har på refleksvest.  
Elevene skal være kjent med sykkelruten på forhånd, med de utfordringer og hensyn som må 
tas. På turer i bynære strøk med mye trafikk, skal elevene trille sykkelen over alle gangfelt. 
 
 Elevene skal oppføre seg som kjørende og kjenne til trafikkregler og vikepliktsregelen 
spesielt. Elevene holder avstand til sykkel foran og sykler ut i grøfta hvis de får problemer av 
teknisk art og venter på siste voksne.  
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Turer ved vann/sjø 

Ved bading på turer i skolens regi, skal følgende regler følges: 

 Alle skal bruke redningsvest ved turer på sjøen 

 Voksne skal ha livredningskurs 

 

Turer med buss  

Skolen benytter seg av og til av buss til forskjellige arrangementer.  

Her har lærer ansvaret for å påse at alle bruker bilbelte. Elever skal gå av og på bussen i 

ordnet flokk. Elevene telles.  

Bruk av privatbiler 

Skolen benytter i liten grad privatbiler ved turer.  Hvis dette er nødvendig, skal godkjenning 

innhentes i forkant for hver enkelt elev. Samtykke til dette godkjennes i VismaFlytSkole. 

 

Steder skolen ofte drar på tur til 
 

Hvor Hvordan Vurdering av ruta 

Eikeskogen Gå Sikker vei med fortau og fotgjengerfelt. Gang- 
og sykkelsti. 

Bakken Gå Sikker vei med fortau og fotgjengerfelt, en 
overgang uten fotgjengerfelt 

Lille Imås Gå Sikker vei med fortau og fotgjengerfelt, en 
overgang uten forgjengerfelt 

«Fotballbanen» ved 
Presteårdsskogen 

Gå Sikker vei med fortau og fotgjengerfelt. Gang- 
og sykkelsti. 

Solvang Gå Sikker vei med fortau og fotgjengerfelt .  

Rorestranda/Resvikbukta Gå Sikker vei med gang- og sykkelsti og 
fotgjengerfelt 

Dømmesmoen Gå/sykle/ski Sikker vei med gang- og sykkelsti og 
fotgjengerfelt 

Landvik kirke Gå Sikker vei med gang- og sykkelsti og 
fotgjengerfelt 
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Ulykker på tur  
Ved alvorlige ulykker varsles 113 og administrasjonen, som igjen varsler pårørende i henhold 
til Grimstad kommunes kriseplan for skole og barnehage. Ivareta elevenes sikkerhet. Trygge 
ulykkessted.  
 
Ved mindre alvorlige uhell/ulykker varsles administrasjon/ foreldre som sammen vurderer 
videre tiltak.  
Ved legebesøk skal RTV-skjema fylles ut og sendes til NAV.  
 
Ved alle uhell skal foreldre/foresatte varsles. 
 

Kunnskapsløftet, K-2020:  

 1 - 2. trinn:  
Øve på trygg ferdsel i trafikken 

 3-4. trinn  
Forstå og følgje reglar i trafikken 

 5-7. trinn:  
 Utforske og gjennomføre leik og spel saman med andre i ulike bevegelsesaktivitetar 

 Øve på samansette bevegelsar, åleine og saman med andre 

 Gjennomføre aktivitetar ut frå eigne interesser og føresetnader i dans, friluftsliv, 

idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar 

 Vurdere sikkerheit i uteaktivitet og naturferdsel og gjennomføre sjølvberging i vatn 

 

Til hjelp i trafikkopplæringsarbeidet kan vi bruke:  

 Trafikkboka fra Trygg Trafikk  

 Sykkelhefte fra Trygg Trafikk  

 Trafikkfilmer fra Trygg Trafikks hjemmeside/Youtube  

 www.trafikkogskole.no 

 www.barnastrafikklubb.no 
 

 
Klassetrinn Aktivitet Mål 

 
1 

 
Refleks –reflekskampanje i desember 
Å være trafikant  
Geometriske former og skilt  
Nettressurs: trafikkogskole.no  

 

 
Elever skal lære å være 
vaktsom i trafikken. Krysse 
gate/vei og bruke refleks  
 

2  
Refleks. –reflekskampanje i desember 
Å være myk trafikant  
Skilt i nærområdet og trafikklys  

 
 

http://www.trafikkogskole.no/
http://www.barnastrafikklubb.no/
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Trafikksikkerhetsutstyr – hjelm og 
bilbelte  
Nettressurs: trafikkogskole.no  

 

Elevene skal lære om 
sikkerhetsutstyr i bil og på 
sykkel.  
Elevene skal gjøre seg 
erfaringer med 
synligheten av refleks.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                        

3 Trafikkregler for fotgjengere  
Skilt: påbud-, forbud- og opplysningsskilt.  
Nettressurs: trafikkogskole.no 
http://www.tryggtrafikk.no/tema/refleks/trafikkregler-for-
fotgjengere/ 
 –reflekskampanje i desember 
 

 

Kjenne til skilt og 
trafikkregler.  
Skille mellom de ulike 
skilttypene.  

4 Skilt: påbud-, forbud- og opplysningsskilt.  
Nettressurs: trafikkogskole.no  
Sykkelopplæring: teori og praktiske øvelser  
–reflekskampanje i desember 

Elevene skal kunne sykle i 
trafikk og kjenne til skilt- og 
trafikkregler.  
Elevene skal kjenne til 
skolens sykkelreglement.  
Hjelmpåbud.  

5 Repetisjon av sykling i trafikk. 
Lese trafikkbildet – blikk kontakt med sjåfører og 
andre trafikanter.  
Ferdighetstrening i trafikk - Sykkelturer  
–reflekskampanje i desember 
 

Kjenne til regler for sykling i 
trafikk og bruk av 
sikkerhetsutstyr.  
Elevene skal kunne ta hensyn 
til andre trafikanter.  

6 Repetisjon av sykling i trafikk.  
Lese trafikkbildet – blikk kontakt med sjåfører og 
andre trafikanter.  
Ferdighetstrening i trafikk – Sykkelturer 
 –reflekskampanje i desember 
 

Kjenne til regler for sykling i 
trafikk og bruk av 
sikkerhetsutstyr.  
Elevene skal kunne ta hensyn 
til andre trafikanter.  

7 Trafikktelling og statistikk.  
Repetisjon av trafikkregler for syklister og fotgjengere.  
Førstehjelpskurs – grunnleggende førstehjelp  

Kunne gjennomføre 
grunnleggende førstehjelp.  

http://www.tryggtrafikk.no/tema/refleks/trafikkregler-for-fotgjengere/
http://www.tryggtrafikk.no/tema/refleks/trafikkregler-for-fotgjengere/
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Ferdighetstrening i trafikk - Sykkelturer  
–reflekskampanje i desember 
 

Kjenne til regler for sykling i 
trafikk og bruk av 
sikkerhetsutstyr.  
Elevene skal kunne ta hensyn 
til andre  
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Plan for foreldremøter ved skolestart 
 
 

1..trinn 
2.trinn 
3.trinn 

Vise til skolens trafikkplan  
Bruk av refleks  
Trygg skolevei – sykkel og gangveier  
Elever som kjøres til skolen må bli sluppet av på parkeringsplass ved 
Solvang. Innkjøring på asfalt ved Landviktun og utkjøring på grusen 
ved Solvang 
 
 

4.trinn Vise til skolens trafikkplan  
Sykkelopplæring  
Trygg skolevei  
Elever som kjøres til skolen må bli sluppet av på parkeringsplass ved 
Solvang. Innkjøring på asfalt ved Landviktun og utkjøring på grusen 
ved Solvang 
 
 

5. trinn Vise til skolens trafikkplan 
Sykling til og fra skolen – sykkelregler og parkering 
Elever som kjøres til skolen må bli sluppet av på parkeringsplass ved 
Solvang. Innkjøring på asfalt ved Landviktun og utkjøring på grusen 
ved Solvang 
 
 

6.trinn Sykkelopplæring på Myra eller skolens område 
Sykling til og fra skolen – sykkelregler og parkering.  
Tekniske krav til sikkerhet  
Konsekvenser ved mangler eller brudd på regler.  
Elever som kjøres til skolen må bli sluppet av på parkeringsplass ved 
Solvang 
 

7.trinn Vise til skolens trafikkplan  
Sykling til og fra skolen – sykkelregler og parkering.  
Tekniske krav til sikkerhet  
Konsekvenser ved mangler eller brudd på regler.  
Førstehjelpskurs  
Elever som kjøres til skolen må bli sluppet av på parkeringsplass ved 
Solvang 
 

 

 


