Trafiksäkerhetsplan
Trafiksäkerhetsplanen finns som bilaga till läroplanen. Den ses igenom årligen och
uppdateras då behov föreligger. Planen verkställs genom handlingar i skolvardagen och
specifika delar i undervisningen. Elever, personal och vårdnadshavare informeras om skolans
trafikarrangemang i läsårsplanen samt vid behov i samband med föräldramöten.
Trafikfostran
Temat trafik tas kontinuerligt upp i undervisningen, t.ex. i ämnet omgivningslära behandlas
trafiksäkerhet, trafikmärken och trafikregler i närmiljön. I årskursen 1-2 får eleverna öva att
röra sig på ett säkert sätt i närmiljön och i trafiken. Trafiksäkerhet är också en del av skolans
verksamhetskultur. Skolan har tillgång till material för trafikfostran. Trafikfostran sker i nära
växelverkan mellan skola och hemmet. I samband med resor på skoltid ska skolans personal,
elever och vårdnadshavare iaktta rådande trafikregler och använda säkerhetsutrustning.
Enligt Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 ska eleverna
uppmuntras att ta sig till och från skolan på ett sätt som främjar hälsan och konditionen.
Både när de rör sig självständigt och när de får skolskjuts ska de lära sig att värna om sin
egen och andras säkerhet och att uppföra sig väl under skolvägen.
Skolan nyttjar vid behov Trafikskyddets information på webben om trafiksäkerhet.
Skolskjuts
Rutterna för skolskjuts planeras årligen på basen av var de elever som har rätt till skolskjuts
bor. Kollektivtrafik används då det är möjligt. På Närpes stads hemsida finns information om
skolskjutskriterierna. Rektorn gör en skjutsplan som inkluderar de skolelever som är i behov
av skolskjuts. Planen behandlas i Bildningsnämnden. Efter upphandling med trafikanter
informeras rektorn som i sin tur informerar vårdnadshavarna om arrangemangen kring
skolskjuts. Bildningsnämnden kräver att skolbussarna ska vara utrustade med alkolås och
säkerhetsbälten. Skolan ordnar övervakning för dem som väntar på skoltransport efter
skoldagens slut.
Kort beskrivning av trafiksituationen på skolområdet och dess omgivning (trafikleder, på- och
avstigningsplatser för skolbussar och -taxi, eventuellt farliga platser):

Behövs åtgärder? I så fall vilka? Vem ansvarar för att de utförs? Tidtabell?
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