  

Med følgevenn
på skoleveien

Norsk:
Les mer om følgevenngrupper på www.folgevenn.no
Engelsk:
Read more about Pedestrian Escort groups.
www.folgevenn.no
Arabisk:
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www.folgevenn.no

Utarbeidet av Oslo kommune ved Bymiljøetaten og
Utdanningsetaten i samarbeid med
Trygg Trafikk og Kommunalt foreldreutvalg i Oslo.

Med følgevenn på skoleveien
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Barn som går til og fra skolen får trafikkerfaring,
fysisk aktivitet og sosial læring. De yngste skolebarna
har spesielle behov i trafikken, og bør ikke gå
skoleveien uten følge av en voksen, for eksempel
en følgevenn.
Hva er en følgevenn/følgevenngruppe?
En følgevenn er en voksen som følger egne og/eller andres
barn på skoleveien; til fots og/eller med buss, bane etc.
En følgevenngruppe er flere voksne som samarbeider om
å følge en bestemt gruppe barn. Når en følgevenn går
sammen med barna, kalles også disse en følgevenngruppe.
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Hvorfor følgevenn?
Med følgevenn på skoleveien får barna kunnskap, erfaringer
og holdninger om trafikk, slik at de på sikt kan gå trygt
på skoleveien uten følge av en voksen.

Andre fordeler:
• økt trygghetsfølelse for voksne og barn

• bevegelse og frisk luft gir bedre helse og øker konsentrasjonen
• redusert biltrafikk ved skolen
• de voksne sparer tid når de ikke må følge barna hver dag

Hvem kan være følgevenn?
- En følgevenn er en voksen og ansvarsfull person som
har lyst til å lære barn litt om trafikk.
- Det anbefales at en følgevenn i hovedsak har ansvaret
for inntil tre barn.

Hvordan organisere en
følgevenngruppe:
1. Ta initiativ før skolestart. Du kan i tillegg be
en lærer sette opp ”følgevenn” som tema på
første foreldremøte etter skolestart.
2. Ta kontakt med mulige følgevenner i nabolaget.
3. Samle de voksne i følgevenngruppen og planlegg
en fast rute for henting av barna.
Bruk gjerne et kart. Gå ruten sammen.
Finn utfordringer på skoleveien.
4. Lag en liste som viser ukedager, ansvarlig
følgevenn med telefonnummer, møteplasser
og klokkeslett. Forslag til skjema finner du
på www.folgevenn.no
5. Bli enige om et system for å varsle fravær
i gruppen.
6. Bli enige om eventuell uniformering for barn
eller voksne (f.eks. refleksvest, caps eller annet)

Vår følgevenngruppe
Navn og tlf.nr til mulige følgevenner:
1.
2.
3.
4.

Mulige møtesteder – forslag til følgerute:

Skolen/SFO starter (dato og klokkeslett):

