Hunstad ungdomsskole

Plan, regler og rutiner (senere kalt trafikkplan) for trafikksikker skole.

Skolen gjennomfører følgende punkter i lokalt trafikksikkerhetsarbeid:









skolens trafikkplan tas opp på foreldremøter, alltid i 8. klasse
o legges på hjemmeside
rektor har ansvaret for:
o at de ansatte er informert og skolert i gjeldende trafikkplan
o at de ansatte gjennomgår trafikkplanen med elevene
o at de ansatte gjennomfører (i praksis) trafikkplanen
o at de ansatte gjennomfører "lokal læreplan" for trafikksikkerhetsarbeid (se vedlegg)
o at skolen har en trafikkansvarlig lærer
skolens trafikkplan tas årlig opp i FAU
skolens trafikkplan evalueres årlig (rektor, plangruppe og trafikkansvarlig lærer)
trafikkplanen nedfelles i skolens internforskrift; under utarbeidelse
skolen har egne regler og rutiner for ulykkeshåndtering; beredskapsplan er under
utarbeidelse og kriseplanen brukes inntil videre
skolens ledelse har kartlagt skolens nærområde med tanke på trafikale risikofaktorer
o kartlegging og utbedringer er rapportert til kommunens ledergruppe; under arbeid

Når HUS er på tur med klasser/elevgrupper skal ansvarlig lærer/ansatt alltid
ha oversikt over hvilke elever som dro, og hvem som kom frem. Dette gjelder
også når turen ender på HUS.
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Skolens plan for gående elever:




på skoleveien (og i friminutter uten lærertilsyn) oppfordres elevene til:
o å følge gang- og sykkelveier det det finnes
o å bruke gangfelt, over- eller underganger der det finnes
o å bruke refleks og/eller refleksvest i mørketida (eller ved dårlig sikt)
i skoletiden (organiserte turer med lærer) skal elevene:
o gå etter den ruten som lærer har forklart
o følge trafikkreglene
o ha refleksvest (klassesett) der det måtte være behov for det
o lærer går sammen med elever der det er naturlig/nødvendig

Skolens plan for syklende elever:




på skoleveien (og i friminutter uten lærertilsyn) oppfordres elevene til:
o å bruke hjelm
o å følge gang- og sykkelveier det det finnes
o å bruke over- eller underganger der det finnes
o å gå av sykkelen når man krysser veg med eller
uten gangfelt
o å ha en sykkel som er i forskriftsmessig stand
i skoletiden (organiserte turer med lærer) skal elevene:
o bruke hjelm (skolen har noen hjelmer til utlån)
o sykle den ruten som lærer har forklart
 å gå av sykkelen når man krysser veg med eller uten gangfelt
 følge trafikkreglene
o det bør være en lærer foran og en lærer bak gruppa
 hvis lærer er alene utpekes en elev som vegviser og lærer sykler bakerst
o første og siste syklist skal ha refleksvest (hvis mulig og ved behov; alle)

Påbudt utstyr
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på sykkelen!

Skolens plan for bussende elever:



på skoleveien (rutebuss) oppfordres elevene til:
o bruke belte i bussen der/når det er ledige seter
i skoletiden skal elevene:
o følge "sikker transport med Amanda og Børre buss"
(eget kommunalt skriv)
o bruke belte (hvis mulig) og følge anvisninger fra
sjåfør/lærer ved offentlig/innleid skyss
o møte på anvist (holde)plass og vente i god avstand fra
der bussen stopper
o lærer/ansatt skal alltid følge med på elevers
busstransport

Skolens plan for bruk av privatbiler i elevtransport:




foresattes transport av egne og andres barn til og fra skole er underlagt den enkelte sjåførs
ansvar, og foresatte oppfordres til å være gode forbilder under slik kjøring
rektor skal godkjenne bil og sjåfør der ansatte bruker private biler til elevtransport
i utgangspunktet kan ikke foresatte, og foresattes biler, brukes til elevtransport i skolens regi
o slik transport skal eventuelt godkjennes etter eget regelverk
o Bodø kommune jobber med lokal tilpasning av nasjonalt regelverk for slik transport
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http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-ettertema/Skoleskyss/Transport-av-elever-i-private-biler/

Andre skyss-situasjoner:







når det foregår elevtransport (i skoletida) med andre offentlige/innleide transportmidler skal
det utarbeides rutiner/instruks/lages regler for den aktuelle transporten; ansvaret ligger hos
ansvarlig personale på/for den aktuelle turen
hvis elevene har annet oppmøtested (til vanlig tid) enn skolen gjelder reglene for "skolevei"
hvis elevene har annet oppmøtested (innenfor skoletida) gjelder reglene for "skolevei"
o dette anses inntil videre som utsatt/forskjøvet skoledag
o det samme gjelder for retur fra slike turer
uansett oppmøtested er lærer ansvarlig for å registrere elevers ankomst og hjemreise
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