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Trafik i skolans närmiljö 

 

Utanför skolor är trafiken ofta intensiv och rörig under morgonen och ibland 

även under eftermiddagen. En anledning till det är att många föräldrar väljer 

att skjutsa sina barn med bil till skolan och tar sig ofta så nära skolan som 

möjligt vid hämtning/lämning. 

 

För att få en ökad trygg- och säkerhet i trafikmiljön vid skolan behöver 

biltrafiken minska i anslutning till skolorna. Genom att gå eller cykla till 

skolan så bidrar man till en minskad trafikmängd och ju fler som går eller 

cyklar till skolan desto bättre trafiksäkerhet, hälsa och miljö blir det. Alla 

har dock inte den närheten till skolan så att man kan välja att gå eller cykla. 

Måste familjen ta bilen kan man välja att parkera eller släppa barnen en bit 

ifrån skolan för att minska biltrafiken i anslutning till skolan.  

 

Sunda och Säkra skolvägar 

 

För att välja den sundaste skolvägen för sitt barn rekommenderas att man 

tillsammans med barnet gör en kartläggning av skolvägen. I många fall är 

inte den kortaste vägen den säkraste, så titta med ett större perspektiv för att 

se om ni kan hitta ett bra alternativ till en sund och säker skolväg för ert 

barn.  

 

Tips till vårdnadshavare 

 

Som vårdnadshavare känner man ofta oro kring att släppa barnen på egen 

hand i trafiken och det är viktigt att barn som vistas utan sällskap av en 

vuxen i trafiken har uppnått en trafikmogen ålder. Det är först vid ca 12 års 

ålder som barn kan förväntas behärska komplicerade trafiksituationer på 

egen hand, men detta är individuellt och beror bland annat på skolvägens 

komplexitet.  

 

Med fördel kan man gå eller cykla tillsammans med barnen för att lära dem 

hur man ska hantera olika trafiksituationer som kan uppstå i trafikmiljön. Då 

har barnen den kunskapen med sig den dagen som de ska ta sig på egen 

hand till och från skolan.   
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Om familjen är i behov av att ta bilen är det viktigt att man planerar sin 

körning, det vill säga att man stannar på sidan som skolan ligger på och att 

barnet går ur bilen på rätt sida för att slippa korsa gatan. Men för att minska 

trafiken vid skolan är det bästa alternativet att parkera bilen en bit ifrån 

skolan och gå tillsammans med barnet den sista biten.  

 

Vandrande skolbuss 
 

En vandrade skolbuss är en typ av skolpendling där en grupp med skolbarn 

samlas och sedan promenerar tillsammans till skolan. Det kan göras ihop 

med vårdnadshavare eller så går barnen på egen hand när gruppen har blivit 

tillräckligt stor och barnen har uppnått en trafikmogen ålder.  

 

Fördelar 

• Ju färre bilar kring skolan, desto högre trafiksäkerhet. 

• Barnen får bättre kondition. 

• Barnen koncentrerar sig lättare i skolan.  

• Barnen umgås med varandra. 

• Det är bra för miljön. 

• Går vårdnadshavare med, kan ansvaret fördelas kring hämtning och 

lämning av ditt barn/dina barn. 

 

Starta en vandrande skolbuss 

• Lägg upp information om den vandrande skolbussen på den 

skolplattform som föräldrarna kommer åt. Informera även eleverna 

och sprid informationen. 

• Bestäm dagar, tider och hållplats/er. Gör schema för hela eller halva 

terminen.  

• Bestäm vad som ska göras när någon blir sjuk (gäller främst om 

föräldrar går med barnen).  

 

 

 


