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GÅ – TIL – SKOLEN – MED REFLEKS! 
 

AKSJON VED GRINDBAKKEN SKOLE UKE 47 + 48 
 

Også i år lager Grindbakken skole, i samarbeid med trafikkomiteen i FAU, sin egen Gå – til – 
skolen – aksjon. 
Det blir konkurranse mellom klassene, og det blir trukket én vinnende klasse fra 2. – 4. trinn 
og én fra 5. – 7. trinn. Premien vil være kinotur for hele klassen, sponset av FAU. I år har vi 
vært heldige og fått refleksbånd til 3. trinn og refleksvester til 2. trinn.. 
 
Reglene for konkurransen vil være som følger: 

 Eleven skal gå (evt. sykle) til skolen 

 Eleven skal bruke refleks. Refleksen må være synlig både forfra og bakfra. (Det betyr 

at refleks på skolesekken antagelig ikke er nok.) 

 Elever som blir kjørt et stykke, skal settes av enten på et av de to oppgitte Stoppunkt 

og gå resten av veien derfra, (Stoppunktene finnes på skolens hjemmeside, under 

Diverse informasjon/Trafikk), eller min. 500 meter fra skolen, og det er viktig at det 

ikke skapes farlige situasjoner for andre elever når barna settes av! 

 Elever som kommer med offentlig transport, går fra holdeplassen 

 Elever som av gyldig grunn må komme senere til skolen, og derfor blir kjørt til skolen, 

kan holdes utenfor konkurransen den aktuelle dagen 

 Hver dag registreres det hvor mange barn som går (sykler) til skolen, og hvor stor 

prosentandel dette utgjør i klassen 

 Den klassen som etter to uker har høyest prosentvis deltagelse, har vunnet! 

 

Målet med konkurransen er å få så mange som mulig til å gå til skolen og å få en tryggere 

skolevei for barna, både fordi det er sunt for barna å bevege seg, og for å få ned antallet som 

kjører privatbil til skolen. Håpet er at endrede vaner for en periode vil føre til mer 

permanente endrede vaner. I tillegg vil fokus på refleksbruk forhåpentlig føre til at flere 

finner frem refleksen nå når høstmørket er her. 
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