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Belønnet for å gå til skolen

– Legoland! Kongeparken! Tur til 
Afrika! 

Det tok ikke lang tid for elev-
ene i 6B å komme med forslag til 
hva de kunne bruke pengene til 
da de mottok en sjekk på 1 000 
kroner fra Nullvisjonen. I tillegg 
mottok de en refleksbamse til seg 
selv og is-skrape til foresatte. Den 
egentlige belønningen ligger nok 

likevel i bedre vaner som kan hin-
dre fremtidige ulykker.

Nesten-ulykker
– Særlig på ettermiddagen har det 
vært fullt kaos når elever skal hen-
tes fra skolen. For å løse dette på 
en positiv måte, bestemte vi oss 
for å arrangere en «Gå-til-skolen-
aksjon». Elever ble oppmuntret 

til å gå eller sykle til skolen, mens 
busselever skulle være aktive i 30 
minutter etter skoletid, sier Astrid 
Nøtland nestleder i FAU som var 
initiativtaker for opplegget.

Over tid har foreldreutvalget 
sett en kraftig økning i barn som 
kjøres til skolen. Dette var altså en 
trend de bestemte seg for å snu.

Markant forbedring
Under prosjektet, fra oktober til 
november, merket skolen en mar-
kant forbedring i problemet, noe 
elever, foreldre, lærere og leder for 
Nullvisjonen i regionen Torstein 
Salvesen er godt fornøyde med.

– Dette er en genial måte å 
møte et problem med for mye for-
eldrekjøring som mange skoler 

har. Senest for en ukes tid siden 
ble en elev i kommunen dunket 
borti av en bil. Heldigvis har vi 
ikke hatt politiregistrerte ulykker 
med skader i denne kommunen 
som vi har hatt i nabokommuner, 
sier han.

Vinn-vinn
En annen stor samfunnsutfor-
dring prosjektet i høyeste grad 
adresserer er inaktivitet. Helsedi-
rektoratets anbefaling for barn og 
unge om 60 minutters moderat og 
høy aktivitet hver dag, blir for de 
med lengst skolevei nesten nådd 
kun gjennom dette prosjektet. 

– All ære til elevene som har 
vært veldig flinke til å gå og sy-
kle. De har vært det hele året, men 

gjorde en ekstra innsats under 
dette prosjektet, sier kontaktlærer 
Johanne Tønnessen.

� Merker du forskjell på klssse-

miljøet også når elevene hsr fått seg 

en tur før skoledsgen begynner?

– Njaaa... det er kanskje litt 
forskjell, men det er en fantastisk 
klasse uansett. Det å få beveget seg 
litt hjelper på energinivået, sier 
hun.

Om det blir afrikatur, Lego-
land, eller kanskje bidrag i en klas-
sefest, sistnevnte forsiktig anty-
det av kontaktlærer, blir avgjort i 
neste «Klassens time» 
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REKK OPP HÅNDA DEM SOM HAR SPASERT TIL SKOLEN: Oppslutningen om «gå-til-skolen-aksjonen» har vært nærmere hundre prosent i vinnerklassen.

Etter én måneds konkurranse om 
hvilken klasse som kunne være flin-
kest til å gå til og fra skolen, ble 6B på 
Å barneskole overrasket med en be-
lønning – utover bedre helse og tryg-
gere skolevei.

GODE FORBILDER: Elevrådsrepresentantene i 

klassen Hannah Reiersdal og Bernt Filip Borres 

Skaret har bokstavelig talt gått foran som gode 

eksempler for resten av klassen ved å gå til 

skolen hver dag. 

KORTREIST: Camilla Løver (til venstre) og Ida Chris-

tine Bråtlund-Gram bor like ved og har kortest reise-

vei av alle i klassen. De kommer seg alltid til skolen 

på egenhånd, så for dem var ikke dette prosjektet 

en stor omveltning. – Det ville tatt lengre tid for meg 

å bli kjørt, enn å spasere selv, sier Løver. 

LANGREIST: Marthine Vesterhus og Alice Gauvik 

Olsen hadde klassens lengste spasertur med 

20 minutter hver vei. Sammen har de spasert til 

skolen hver dag i oktober. 

OVERREKKELSE: Torstein Sal-

vesen fra Nullvisjonen var i det 

gavmilde hjørnet da han tok 

på seg nisselua og overrakte 

førstepremien sammen med 

nestleder i FAU Astrid Nøtland.


