
Fra FAU: 

Sykling til skolen 
 

Våren står for døren, og det er igjen tid for å finne frem syklene. Dermed oppstår problemstillingen 

rundt sykling til skolen. 

I august 2015 ble det gjort endringer i opplæringsloven, som innebærer at det nå er foreldre som 

avgjør om barna kan sykle alene til og fra skolen. Tidligere hadde skolene adgang til å regulere dette i 

sitt ordensreglement. Skolene kan fortsatt lage anbefalinger, i samarbeid med FAU. 

På bakgrunn av lovendringene har FAU på Lysejordet skole gjort en vurdering av de trafikale 

forholdene rundt skolen, samt andre faktorer, i tråd med anbefalinger fra Trygg Trafikk (jfr. Trygg 

Trafikks veileder for skolens ledelse og foreldreutvalg (FAU)).  

FAUs anbefaling er at elevene venter med å sykle alene til skolen til de har gjennomført skolens 

sykkelprøve i slutten av 5. trinn. Videre anbefaler FAU at elevene bør vente med å sparkesykle 

alene til og fra skolen til de går i 5. trinn.  

Begge deler er i tråd med skoleledelsens anbefaling. 

Bakgrunn for FAUs anbefaling 

FAU mener det er riktig å gi én anbefaling, selv om trafikkbildet på skoleveien varierer mye. Noen 

elever sykler langs trafikkerte veier, mens andre sykler kun på gang- og sykkelstier. Det er lett å tenke 

at det er trygt for barna å sykle på gang- og sykkelstiene, men det er også viktig å tenke på 

sikkerheten til de som går til skolen. Ved Lysejordet skole er det mange barn som går i store 

følgegrupper på gang- og sykkelstiene. Syklistene må evne å se og ta hensyn til andre trafikanter og 

forstå trafikkbildet. Dette taler for at barn på de nederste trinnene ikke bør sykle alene til skolen. 

Lysejordet skole har sykkelopplæring på slutten av 5. trinn. FAU deler Trygg Trafikks og 

skoleledelsens vurdering i at det er fornuftig å vente til elevene har gjennomført sykkelopplæringen 

før de sykler alene til skolen. 

Trygg Trafikks råd og tips 

Trygg Trafikk har utarbeidet følgende råd og tips til foreldre/foresatte om sykling på skoleveien: 

 Sykle mye sammen, inntil du vet at barnet mestrer skoleveien på egen hånd. 

 Pass på at barna velger den tryggeste veien, ikke nødvendigvis den raskeste. 

 Bruk sykkelvei, gang- og sykkelvei eller sykkelfelt der dette finnes. 

 Øv på å krysse veien. Velg steder der oversikten er god. Kryss veien ved å gå av sykkelen og 

trille den over. 

 Pass på at sykkelen har påbudt sikkerhetsutstyr som bremser, lys, refleks og ringeklokke 

 Husk sykkelhjelm. 

 Vær en god rollemodell, følg trafikkreglene og ta hensyn til andre trafikanter. 

 Følg skolens/FAUs anbefalinger. 

På Trygg Trafikks hjemmesider: www.tryggtrafikk.no  finner dere mer informasjon om bl.a. 

sykkelopplæring, sikkerhetsutstyr på sykkel og barn i trafikken. 

http://www.tryggtrafikk.no/

