
   
   

Gå eller sykle til skolen? 
 

  

 

 

Kjære elever og 
foresatte ved 
Farsund Barne- og 
Ungdomsskole  
 

                                                                                 
                 

GÅ-TIL-SKOLEN-AKSJON 2012-2013 
 
 
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) i samarbeid med Farsund Barne- og 
Ungdomsskole inviterer til GÅ TIL SKOLEN-AKSJON 2012-2013 
 
Aksjonen retter seg mot skoleelever i barne- og ungdomsskolen og deres 
foreldre/foresatte. Prosjektets hovedmål er å få flere elever (og foreldre/foresatte) til å 
gå/sykle til skolen, og å bruke skoleveien på en trygg og aktiv måte.  
 

 Skoleveien er et sted å skape vennskap. Fremmer sosial utvikling.  

 Skoleveien gir frisk luft og bedre helse, og opplagte barn gir bedre læring.  

 Barna får trening som trafikanter og skaffer egne trafikkerfaringer.  

 Trafikkbelastningen utenfor skolen reduseres og sikkerheten bedres.  
 
Vi ønsker at skolen skal bli en hjerteskole, der vi danner et hjerte rundt skolen vår. Vi 
anbefaler at det ikke kjøres innenfor hjertet i tiden før og etter skolestart.  
Se vedlagt kart som viser hvor vårt skolehjerte er i Farsund. Ved oppstart av 
aksjonen markerer vi hjertet rundt skolen vår ved å male rødt på sentrale 
stoppesteder, f. eks Nytorvet, Ruta, Livdekrona, Kjørestad og Kinoen. 
  
Aksjonen blir lagt opp som en konkurranse mellom klassene.  
Klassene i 1.–2. trinn konkurrerer mot hverandre, klassene i 3.-7.trinn konkurrerer 
mot hverandre. Det blir en konkurranse for barneskoletrinnene på høsten og en på 
våren:   

 Mandag 8. oktober til fredag 14. desember 2012, og 

 Mandag 7. januar til fredag 31. mai 2013. 
 
Klassene i 8.-10.trinn har sin egen ungdomsskoleklassekonkurranse som går fra 
08.oktober til 10.mai, premiering før sommerferien.  
 
Premiering av beste klasse i de ulike konkurransegrupperingene!! 
 
 
 



 
 
 
 
 
Alle klassene får et registreringsskjema som henger i klasserommet der alle  
elever krysser av om de går/sykler til og fra skolen. For hver dag man går/sykler får 
man 1 poeng. Går man med refleksvest får man to poeng pr dag. Med refleksvest 
øker man klassens vinnersjanser!!!  
 
 

 
 
 
 
Elever som bor innenfor hjertet, og elever som må kjøres til skolen kan også bli med 
på konkurransen.  
 
Foreldre/klassekontakter kan gjerne lage gå-/sykle-grupper på trinnene,  
eller eventuelt andre ordninger.  
 

                           
 

 

Kanskje vil flere skoler i kommuen vår bli hjerteskoler og bli med på Gå til skolen-

aksjon.  Da vil vi få til en konkurranse mellom alle klassene, og få en flott vandrepokal 

som premie for beste klasse i kommunen. 

 

 FAU håper at så mange som mulig støtter opp om aksjonen!      
 

GÅ/SYKLE 
REFLEKS 

VEST 

 

2 POENG! 

 


