Hemuppgift
- om trafiken runt skolan och hur DU kommer till och från skolan
Skolan, föräldraföreningen och Trafikkontoret arbetar tillsammans för att förbättra trafikmiljön runt skolan.
I arbetet görs en kartläggning av hur barnen/ungdomarna rör sig i närområdet därför skickar vi ut den här
enkäten för att kunna göra en analys av situationen. Fyll i enkäten och skicka tillbaka till klasslärare senast
fredagen den 27 januari.

Frågor att svara på TILLSAMMANS med förälder
1. Vilken klass går du i?

2. Hur kommer du oftast till skolan?
Går
Cyklar
Åker bil

Åker buss eller tunnelbana
sparkcykel eller annat

3. Ungefär hur långt har du till skolan?
Mindre än 500 m
500 m-1 km
1,1 km-2 km

2,1 km-3 km
mer än 3 km

4. Skulle du vilja gå med i en vandrande skolbuss där flera barn och en vuxen går
tillsammans till skolan?

5. Finns det något roligt eller bra på vägen till skolan? Markera detta i kartan(på
baksidan)med grönt

Finns det något dåligt eller farligt på vägen till skolan? Markera detta i kartan(på
baksidan) med rött

6. Vad tycker DU man ska göra för att det ska bli bättre och säkrare i trafiken runt
skolan?

7. Föräldrafråga – Om du skjutsar ditt barn till/från skolan, vad är anledningen till det?

8. Rita in din skolväg(med blå färg) i kartan nedanför

(om du bor utanför kartan– rita vilket håll du kommer ifrån och fram till skolan)
a. Om du som förälder skjutsar ditt barn till skolan VAR(avlämningsplats)kan du
då tänka dig att lämna av barnet, en bit ifrån skolan så att antalet bilar runt
skolan minskar? (markera med gult) Avlämningsplatser är anvisade platser en
bit ifrån skolan för föräldrar som ska lämna sina barn på skolan – detta
ersätter parkeringsplatser nära skolan.
b. Om du skulle cykla till skolan, var skulle du då vilja/behöva parkera
den?(markera med rosa)

