
Kick-off - TS dager for russen 

Velkommen til Søgne Gamle Prestegård og en inspirasjonsdag for de videregående skolene i      

Vest Agder – med russestyrene i førersetet for å gi innspill til skolenes trafikksikkerhetsdager. 

Denne dagen vil vi gi noen smakebiter i forhold til hvordan skolene kan velge å lage sine egne TS 

dager – ikke som en fasit, men for å vise noen av mulighetene som finnes slik at skolene selv kan 

gjøre sine valg utfra lokale forhold og kapasiteter. 

08.45 – 09.00 Frammøte, kaffe, te, kakao og wienerbrød – og god morgen . 

 
09.00 – 09.05 
 

Trygg Trafikk v/Ole Rath Velkommen - informasjon om dagen 

09.05 – 09.40 

 
Nullvisjonen v/ Torstein Salvesen 
                        Tom Erik Dønnestad & 
                         Bjørn Ivar Birkeland 
 

Ungdom og trafikk, risikofaktorer 
Hvordan bidrar Nullvisjonen? 

09.40 – 10.10 

 
18pluss v/ Anette Risvand Fossheim og 
Carina Bech Jahnsen 
 

Hvordan kan 18Pluss bidra på TS 
dagene? 

10.10 – 10.20 Pause 10 min 

10.20 – 10.40 
 
«Kjør me ved» v/Marthe Nilsen 
 

- Hva har Kvinesdals ungdom gjort for 
bygda? 

 
10.40 – 11.30 
 

 
Skolevis inndeling i grupper.(se baksiden). Vi rullerer på 4 stasjoner.  
20 min på hver stasjon + forflytning. 2 første stasjoner nå før lunsj. 
 

 1= Bråstopp. Thor-Inge. Sted: Traktor garasjen 

 2= Skalering. Anette. Sted: Kultursalen 

 3= Skadested. Nullvisjonen. Sted: Museumssalen 

 4= Promilleløype + Vekter. Nullvisjonen. Sted: Kafèen 
 

11.30 – 12.15 Lunsj i restauranten 45 min 

12.15 – 12.55 

 
Rullering på 4 stasjoner fortsetter. 
20 min på hver stasjon + forflytning. 2 siste stasjoner nå etter lunsj. 
 

12.55 – 13.30 Team Martin – trafikkulykker på lang sikt, handling og konsekvens. 

13.35 – 13.55   
 
Kristiansandsregionen brann og redning 
 

Bildropp og hurtigfrigjøring 
Hvilke krefter ser vi i en kollisjon? 

13.55 – 14.00 Frukt er tilgjengelig på vei inn til siste økten… 

14.00 – 14.20 UP-sjef Øystein Krogstad 
Politiets oppgaver og forebyggende 
arbeid 

14.20 – 14.40 
Statens Vegvesen v/Thor Inge Kostøl 
 

Russebiler, sikkerhet og gode 
løsninger   

 
14.40 – 15.00 

 
Oppsummering og fordeling av datoer for TS dager i fylket – Takk for idag 
 

Veibeskrivelse: Søgne Gamle Prestegård er nabo til Søgne vgs – adresse Søgnetunet 1 – 4640 SØGNE   


