
ÅLSTENSSKOLANS TRAFIKFÖRÄLDRAR  

Ålstensskolan uppmuntrar alla att gå eller cykla till och från skolan varje dag 

Våra barn har rätt till en säkert väg till och från skolan. När vi vuxna väljer att skjutsa med bil bidrar vi till 
ökad utsatthet för barnen, risken för olyckor blir större och vi begränsar barnens rörelserum.  

Låt därför bilen stå. 

Varje vardagsmorgon hjälps föräldrar åt att agera Trafikföräldrar vid skolans entréer. Uppgiften är att 
finnas tillgängliga vid övergångsställen och med sin närvaro ge barnen en tryggare väg till skolan. 

Under testperioden vårterminen 2016 märktes en tydlig minskning av antal bilar i skolans närhet vilket är 
precis det vi hoppats uppnå - toppen! 

Så här går det till: 

- Föräldrarådsrepresentanterna i varje klass ansvarar för att sammanställa en lista över vilka föräldrar 
som står vilka dagar under klassens tilldelade vecka. Varje dag behövs minst 4 föräldrar från klassen. 
Representanterna mejlar listan till info@alstensskolan.se 

- Då det är din morgon: hämta en väst och skylt vid personalingången (lapp sitter på dörren så att du 
hittar rätt dörr). Om det är Bilfri Månad, dvs september eller april - ställ även ut beachflaggorna! 

- Kom 07.45 och stanna till 08.15. De fina skyltarna har barnen gjort själva och de placeras någonstans 
invid entréerna. Kom ihåg att även bemanna skolans två bakre ingångar (slöjden och hörnet 
Urbersvägen/Nyodlingsvägen). 

HÖSTTERMINEN 2017 
5 A vecka 35 
5 B vecka 36 
5 C vecka 37                  
5 D vecka 38 
F Gul vecka 39 
F Gul vecka 40 
F Blå vecka 41 
F Blå vecka 42 
1 A vecka 43 
vecka 44 - höstlov 
1 B vecka 45 
1 C vecka 46 
1 D vecka 47 
2 A vecka 48 
2 B vecka 49 
2 C vecka 50 
Terminens slut 
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VÅRTERMINEN 2018 
2 D vecka 3 
3 A vecka 4 
3 B vecka 5                   
3 C vecka 6 
3 D vecka 7 
4 A vecka 8 
vecka 9 - sportlov 
4 B vecka 10 
4 C vecka 11 
4 D vecka 12 
5 A vecka 13 
vecka 14 -- påsklov 
5 B vecka 15 
5 C vecka 16 
5 D vecka 17 
1 A vecka 18 
1 B vecka 19 
1 C vecka 20 
1 D vecka 21 
F Gul vecka 22 
Terminens slut 

Önskemål från barnen 

Vid den utvärdering som gjordes i slutet av VT 2016 framgick att många barn önskar att Trafikföräldrarna 
är mer aktiva och uppmärksamma. Barnen tyckte att vi ofta stod och pratade med varandra och att de 
istället vill ha aktiv hjälp vid övergångsställena. Tack för input barnen! 

Elevrådet 

Under en vecka på våren 2015 genomförde Elevrådsstyrelsen trafikobservationer vid skolans samtliga 
ingångar. Varje morgon fanns Elevrådet samt vuxna från Föräldraföreningen på plats för att iaktta och 
noterade bland annat hur många barn som släpptes av på ett trafikfarligt sätt. Elevrådet räknade 
incidenter, situationer som de upplevde som farliga, och skaffade sig en allmän uppfattning om trafiken 
runt skolan.  

Detta arbete gav oss mycket värdefull kunskap om hur viktigt det är att vi föräldrar tar vårt ansvar. Läs 
gärna mer under “Elevrådet fick en uppgift” på Föräldraföreningens hemsida: 

 http://alstensskolan.se/aktiviteter/trafik/ 
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Trafikregler 

Följ gällande trafikregler! Notera även nyligen infört stoppförbud utanför skolans entré. 

Det är förbjudet att stanna på och 10 meter före övergångsställe och gångbana samt inom 10 meter från 
korsningen.  

Dina barn 

Ta gärna med ditt/dina barn den morgonen det är din tur att agera Trafikförälder! 

Gåtåg 

Gå tillsammans med grannar och familjer i ditt närområde - det spar tid och är roligt.  

Avlämningsplatser 

Om du ändå någon gång tar bil - använd de avlämningsplatser som tagits fram i samråd med 
Trafikkontoret för att undvika trafik i skolans omedelbara närhet. Karta finns på vår hemsida.  

Mer information 

På vår hemsida finns en del information kring trafiksäkerhet och det arbete vi bedriver i 
Föräldraföreningens Trafikgrupp www.alstensskolan.se/aktiviteter/trafik/ - välkommen in! 
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