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Skolens elever
Per 1. 4.2018 har skolen ca 250elever. Dette vet vi om hvordan de kommer til skolen:
•
•
•

De fleste elever tar buss til skolen,
Etter hvert får elevene førerkort, og mange skaffer seg bil

Gran og Lunner voksenopplæring har i utgangspunktet voksne deltakere som selv er ansvarlige for
egen sikkerhet.
Skolen har også enkeltelever som er under 18.

Skolens risikoområder med hensyn til trafikksikkerhet
Personalet har drøftet trafikksikkerhetssituasjonen og identifisert følgende risiko-områder:
•
•
•
•
•

Mørketid når elever ferdes til fots langs veiene uten refleks
Manglende brøyting og for høye brøytekanter både på skoleplassen og ved busstopp der
våre elever krysser veien for å komme på skolen. Mangler lys på skoleplassen
Å kjøre bil uten norsk førerkort
Å kjøre bil på glatte vinterveier uten nok erfaring
Parkering s situasjonen på HELETLIG FRØYSTAD ER SÆRDELES VANSKELIG OG
UOVERSIKTELIG. Mange «bilbr ukere» på samme areal, uten noen form for skilting. ( ansatte,
voksne elever, svømmebuss, dagsenter- og bibliotekbrukere. Ffarlige situasjoner kan oppstå
særlig ved skolestart.

Tiltak skolen ønsker å iverksette for å fremme trafikksikkerheten
• Kontaktlærerne informerer elevene hver høst om bruk av refleks
• Om høsten deler kontaktlærene ut refleks (evt refleksvester) til elevene
• Skolen har trafikk-opplærings-kurs (teori), der temaer som «Å kjøre bil uten norsk førerkort»
Og «Å kjøre bil på glatte vinterveier uten nok erfaring» tas opp til diskusjon
• Skolen inviterer en gang i året politiet som informerer om trafikk-regler og sanksjoner
ved kjøring uten gyldig førerkort. Politiets deltakelse er viktig.
• Skolen har en trakkuke ii året der bla. Trafikksikkerhet settes på dagsorden
• Busselskapet inviteres til skolen for å snakke om trafikksikkerhet
2018:

Lærerne deler ut reflekser til elever.

Trafikk tas opp som tema i uke 42 og/eller uke 2eller 3
Kontaktlærer tar med nye grupper ut for å demonstrerer riktig kryssing av vei, særlig
ved busstoppene.
2018: Fortsette med politiets samarbeid med trafikksikkerhet og kontroll av
førerkort.
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Slik sikrer vi at retningslinjene blir gjort kjent for elever:
•
•

Kontaktlærer har ansvaret for minst en gang i året å informere om trafikksikkerhet
Og dele ut og minne om bruk av refleks i mørketida.

Retningslinjer for ulykkeshåndtering
Fra «Plan for kommunal kriseledelse»
«Varsling til den kommunale kriseledelsen»
En hver ansatt i Lunner kommune skal, når han/hun får kjennskap til en krise, gjennomføre
nødvendige strakstiltak for å begrense skaden. Eventuell akutt meddelelse (info) gis til personer i
alvorlig fare.
Ved større kriser skal den kommunale kriseledelsen varsles via overordnet linjeleder.
Dersom overordnet ikke er tilgjengelig varsles direkte.
NB! Mindre kriser og uhell forutsettes fortsatt løst av det daglige driftsapparat uten innkalling av
kommunens toppledelse.
Varsling gjennom akuttsentral
En krise vil ofte bli varslet til nødnummer 110 (brann), 112 (politi) eller 113 (helse).
I krisesituasjoner må kommunal kriseledelse ved rådmannen (eller stedfortreder) normalt varsles via
mobiltelefon etter varslingsmønster beskrevet i punkt 2.2.
Varslingsmønster
Ved nødanrop som indikerer krise varsles følgende tilgjengelige personer i rekkefølge:
1. Rådmann
2. Ordfører
3. Kommunalsjefene
Dette gjelder på vår skole:
(henvisning til lokale varslingsplaner el som kan være aktuelle i tilfelle det skjer noe):
Vi følger kommunens varslingsrutiner. Avvik meldes i KF (ikon på pc). Ved akutte hendelser, koples
Lunner kommunes ledelse inn.

Skolens oversikt over trafikksituasjonen på skolens område og i
nærområdet
Slik er det hos oss og dette er våre løsninger:
Risikofaktorer er identifisert i forhold til trafikksikkerheten:

HELHETLIG FRØYSTAD, sikre parkeringsforhold må på plass.
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- Manglende veilys ved busstoppene
Det er alles felles ansvar å informere om risiko-momenter og varsel om avvik.
Kontaktlærer har et spesielt ansvar for å informere sine elever om farer og risiko.
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