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Fra trafikkaos til tryg  gh

I 
årevis har biler og busser 
nærmest kjørt helt inn ved 
skoledøren på Årnes skole, 
både på morgenen og ved 
skoleslutt på ettermidda-

gen.
Kombinasjonen økt trafikk og 
barn på skoleveien gjorde flere be-
kymret. 

– Foreldre som henter barna, 
har vært bekymret, sier År-
nes-rektor Karen Handeland. Det 
samme har skoleledelsen. 

Hun beskriver synet av biler på 
vei inn, mens dusinvis av ransler 
har vært på vei ut dørene. 

Veien til løsning
Første del av løsningen var at de 
fikk busslommer ute ved fylkes-
veien for noen år siden, noen 
steinkast unna skolen. Men forel-
drekjøringen har økt og økt, slår 
Nullvisjonen-leder Torstein Sal-
vesen fast. Det ble rett og slett for 
mange biler og barn på Pråmstøl-
veien – den smale veien som leder 
inn til Årnes skole. 

– Økt foreldrekjøring et pro-
blem for skoler rundt om i hele 
landet, sier Salvesen.  

Så lærere, skoleledere, FAU 
og Nullvisjonen satte hodene 
sammen og kom frem til en løs-
ning.

Hjertesone
Konseptet er enkelt og er hentet 
fra Farsund barne- og ungdoms-
skole. Se for deg et flyfoto, der sko-
lens område ligger inni et hjerte 
på kartet – hjertesonen. Planen 
er at foreldre som kjører sine barn 
til og fra skolen, ikke kjører inn i 
hjertesonen. I stedet henvises de 
til egnede av- og påstigninger like 
utenfor skoleområdet. Trygg Tra-
fikk har til hensikt å innføre dette 
på skoler over hele landet. Nullvi-
sjonen har allerede opprettet kon-
takt med Berge og Å barneskole. 
Folkehelseperspektivet har også 
vært en del av bonusen her ved at 
flere går til skolen. 

Innført i november
Siden november har foreldrene 
på Årnes skole i stedet kjørt inn 
Brigadeveien på Årnes – utenfor 
hjertesonen – og står inntil leke-
plassen og venter på sine barn. 

Elevene går selv inn på lekeplas-
sen for å finne «sin» bil.  Deret-
ter kjører de ut Pråmstølveien på 
vei hjem. Både rektor og FAU har 
stått vakt for å få ordningen til å 
flyte. Det har tatt tid å få inn ruti-
nene. Motstand har det vært, men 
nå har det langt på vei gått seg til. 

– Fungerer bra
Denne dagen står Bente Hansen 
(45) og venter på at Sander Efte-
land (8) og Adrian Håland (10) er 
ferdig på skolen. 

– Jeg synes det fungerer bra. 
Det var litt problemer da det var 
snø her. Foreldre tok ikke alltid 
hensyn til at barna skulle inn por-
ten på lekeplassen og kjørte litt for 
langt frem. Står alle bak portene, 
så fungerer dette veldig, veldig 
bra, sier Bente først i køen. 

Etter et minutt kommer de to 
elevene, kaster ranslene inn i bi-
len og kjører av gårde, og neste bil 
rykker frem i køen. 

Rom for forbedring
Nullvisjonen-leder Torstein Sal-
vesen nevner at det ennå er noen 
justeringer som må til for at 
systemet skal bli optimalt. For-
eldre som bruker tid på å kle på 
barna jakker og diverse utenfor 
bilen har skapt stopp i køen. 

– Da begynte folk å kjøre forbi, 
og det kunne muligens oppstå 
noen farlige situasjoner. Det er 
ikke en veldig stor ting, men en li-
ten situasjon som kan justeres, sier 
Salvesen. 

Han peker på foreldrekjøring 
generelt - ikke spesielt på Årnes, 
men på skoler over hele landet, 
har blitt et problem. 

– Trenden er ikke helt god. Det 
er lov å si til lille Kari og Ole at i 
dag regner det, på med jakka, sier 
han. 

Trygghet
FAU-leder John Peder Omland 
beskriver før-situasjonen som «et 
kaos». 

– Det var veldig kaotisk før da 
det var utrolig mange som skulle 
hente ungene. Da jeg gikk på sko-
len her for mange år siden, var det 
ikke mange som gjorde det. I dag 
har alle to biler og skal hente un-
gene, sier FAU-leder John Peder 
Omland som har opplevd stor 
støtte blant foreldrene for å inn-
føre tiltak. 

For som han selv sier: Forel-
drene er jo opptatt av at barna sine 
skal være trygge. 

ERLEND HADDELAND

tekst og foto

erlend@lyngdalsavis.no

I HJERTESONEN: Mens foreldrene står og venter etter skoleslutt, går elevene inn på lekeplassen for å speide 

etter «sin» bil. 

Henting av skolebarn på Årnes be-
tydde trafikkaos og fare for sikkerhe-
ten. Så innførte de et nytt system.

TRAFIKKVAKT: FAU-leder John Peder Omland (fra venstre), Torstein Salvesen i Nullvisjon og rektor Karen Hande-

land. 

NÅ INNTIL
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MARKISER - DUKER - PERSIENNER

Ring: 51 88 01 00  /  www.madlapm.no
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  Kjærlighetsuka 

I LYNGDAL 
8.-14. februar
  I Lyngdal gjør vi ekstra stas på mor og «din 
        valentine»! Stikk innom oss en av disse 
              dagene - vi har masse til «din kjære»!

    GRATIS PARKERING I LYNGDAL

facebook.com/hvaskjerlyngdal

l tryg  ghet på skoleveien

SKOLEHENTING: Bente Hansen (45) henter Sander Efteland (8, i midten). 

Kompisen Adrian Håland (10) sitter på. 

5. KLASSINGER: – Jeg pleier å gå til skolen og så tar vi følge hjem, sier 

Nicole Febrianne Omland (11, t.v.). – Men noen ganger blir vi henta, skyter 

Silje Lindland (10) inn.

Annonse


