
Trygg skolväg för alla!
Vi vill uppmuntra våra elever att promenera eller cykla till skolan. Då får eleverna motion och energi för 
skoldagen samt lär sig att självständigt röra sig i trafiken. 

För att göra skolvägen trygg, ska i synnerhet små barn öva på skolvägen tillräckligt mycket och lära sig 
trafikreglerna innan skolan börjar.

Den livliga trafiken kring skolorna minskar säkerheten på barnens skolvägar. I Strömborgska skolan och Albert 
Edelfeltin koulu är antalet elever totalt cirka 1 300, varför trafiken i området är mycket livlig då barnen skjutsas 
till skolan. Invid Mannerheimleden,  har byggts en avlämnings- och avhämtningsplats samt en gångväg därifrån 
till skolan. Den skolvägen utgör en kort och trygg rutt för eleverna. I närheten av skolan finns flera 
busshållplatser som kan utnyttjas för att avlämna och avhämta elever. Om barnet måste skjutsas till skolan med 
bil, önskar vi att dessa platser utnyttjas för att minska på  trafiken och därmed öka tryggheten i skolans närhet.
På det sättet får barnen som skjutsas till skolan en liten uppfriskande promenad innan skolan börjar.

Vi kan tillsammans uppmuntra barnen att röra på sig och göra skolvägen trygg!

Carola Wiksten
Rektor

På skolvägen lär 
barnen sig att röra sig 

självständigt i 
trafiken!

Gående och med cykel
På kartan anvisas trygga rutter för 
gående och cykling kring skolan.

Tack för att du bekantar dig med 
dem tillsammans med ditt barn och 
lär barnet använda dem! 

Med bil
Då barnen körs med bil till skolan 
uppstår det rusning kring skolan och 
riskerna i trafiken ökar. Genom att 
inte köra barnen till skolan med bil 
eller att lämna barnen på ett tryggt 
ställe lite längre ifrån skolan hjälper 
vi alla till att göra skolvägarna 
tryggare.

På kartan anvisas platser och 
busshållplatser som rekommenderas 
för avlämning och avhämtning av 
barnen. Tack för att du använder 
dem då du kör ditt barn till skolan 
och minskar på det sättet rusningen i 
närheten av skolan!



Hur länge tar 
det att gå 

eller cykla till 
skolan från 
ditt hem?


