
Trygge skoleveier - fokus på blindsoner
Av Vladimir Korovin & Amanda Kalleberg, veiingeniører ved kommunalteknisk planenhet

Trafikksikkerhet 



• Godkjent september 2021

• Godkjent 
trafikksikkerhetsplan i 2022

• Utklipp fra 
trafikksikkerhetsplanen:

Trafikksikker kommune



Trafikksikkerhet i skole

• Fokus på trygge skoleveier

• Spesielt opplæring av 1.-
4.klasse, de er «nye i 
gamet».

• Ønsker å få frem at vi alle 
må samarbeide. Et 
trafikksystem som skal 
fungere er avhengig av at 
alle blir sett og tar hensyn 
til hverandre.
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3 Barna får se filmer om blindsone. Vi 
sender over linker til flere 
filmer. Barna sjekker tegningen fra 
trinn 2. Er det noe de vil endre på?

Tegning av lastebil med myke trafikanter deles 
ut. Barna setter kryss over de myke trafikantene 
de tror befinner seg i blindsonen.

Lærer informerer elevene om vårt besøk. Barna 
utfordres om hva de vet om blindsoner.











Besøksdagen

• Lastebil er på plass.

• Blindsoner markeres opp rundt lastebil, 
samtidig dekkes alle hjelpespeil til med sorte 
søppelsekker.

• Barna får inspisere lastebil og erfare hvor og 
når sjåføren ser dem.

• Tar opp andre relevante trafikkutfordringer for 
elevene. Blant annet innmeldte saker fra 
innbyggere.

• Fokus på refleksbruk og det å gjøre seg synlig 
for sjåførene. Vink og bli sett!

• Hele opplæringen tar ca 30 min pr gruppe ( 80-
120 elever pr gruppe)



Tilbakemelding fra elever/lærere

• Lærere er overrasket og nærmest i «sjokk» når 
de har fått være i lastebilen og prøve å se ca
80-120 elever som er plassert rundt lastebilen. 
Mange er ikke klar over hvor store blindsonene 
er.

• Møter barn i ettertid som kommenterer at de 
husker blindsoner og reflekser.

• Filmen om blindsoneprosjektet som ble postet 
på kommunens facebookside i mai blir husket 
av elevene. De kommenterer at de kjenner oss 
igjen og husker oss.

• Vi blir kjent igjen og forbundet med blindsoner 
og trafikksikkerhet når vi er ute i forbindelse 
med andre prosjekter.

• Tilbakemelding om at dette bør gjennomføres 
på alle skoler, ikke bare i Horten kommune.



Foto: Jan Broms

Fra Gjengangeren, 07.10.22





Takk for oppmerksomheten!
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