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040 833 4495 eller hilding.mattsson@porvoo.fi
Fullmäktige Annette Karlsson föreslår att Borgå stad utreder
möjligheten att ge reflexvästar till alla förstaklassister. Som
motiveringar nämns bland annat det mörka höstvädret samt det att
det är speciellt svårt att se de små skolbarnen.
Skolorna ger trafikfostran i enlighet med läroplanen exempelvis
genom att lära eleverna att använda reflexer och genom att betona
hur viktigt det är att använda cykelhjälm. Vårdnadshavarna ansvarar
för att eleverna inser betydelsen av trafiksäkerhet och av att följa
regler. Under mörka årstider är det viktigt att använda reflex.
Vårdnadshavarna ansvarar för att eleverna går tryggt från hemmet
till busshållplatsen eller till den avtalade hållplatsen för
beställningstrafik och likaså från hållplatsen till hemmet.
Reflexvästen är en produkt som fungerar både i mörker och när det
är ljust och är på detta sätt en mångsidigare produkt jämfört med
reflex. Av den anledningen kan det rekommenderas att reflexvästen
används också under skoltid då eleverna rör sig i trafiken.
Bildningsnämnden beslutar att utbildningstjänsterna ger skolorna
instrueras att skaffa reflexvästar till förstaklassister dock så att
västarna anskaffas till skolan så att de kan användas också under
skoldagen. Skolan kan komma överens med vårdnadshavarna att
västarna används också skolvägen.
Bilaga:
Fullmäktigemotion
Bildd:
Bildningsnämnden beslutar föreslå för stadsstyrelsen att
ovannämnda ges som svar på fullmäktige Anette Karlssons
fullmäktigemotion.
Beslut:
Medlem Korpi föreslog, att reflexvästarna köps till barnen som egna.
Förslaget fick inget understöd så det förföll.
Bildningsnämnden beslöt föreslå för stadsstyrelsen att ovannämnda
ges som svar på fullmäktige Anette Karlssons fullmäktigemotion.
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STST 17.09.2018 § 295 Bilaga:
motion 2.10.2017
Stadsdirektören:
Stadsstyrelsen beslutar ge ovanstående bildningsnämndens förslag
som sitt svar på Anette Karlssons motion.
Beslut:
Stadsstyrelsen beslutade enhälligt ge ovanstående
bildningsnämndens förslag som sitt svar på Anette Karlssons
motion.
__________

