
Ved hjelp av hjerter 
og fotspor på asfal-
ten skal Furulunden 
skole skape tryg-
gere trafikkforhold 
for elevene.
MANDAL

– Tanken er å øke bevisstheten 
hos foreldrene som kommer kjø-
rende med elevene i en meget 
hektisk periode om morgenen. 
Det har skapt kaotiske og farlige 
situasjoner, sier Sverre Johnsen i 
foreldreutvalget på skolen.

For å unngå farlige situasjo-
ner ved skolen, skal det nå ma-
les hjerter og fotspor på fire plas-
ser rundt skolen. Det er ved disse 
hjertene FAU og skoleledelsen 
ønsker at foreldrene heretter skal 
slippe ungene av. 

– Ved å spre plassene rundt sko-
len håper vi det skal være med på 
å skape mer ro rundt skolen om 
morgenen, sier Johnsen.

Samtidig skal elevene få utdelt 
refleks, og foreldrene vil få infor-
masjon om prosjektet.

KaotisKe forhold
– Det skal bli kjempefint, sier 
Kåre Ask, inspektør ved skolen. 

Han forteller om kaotiske for-
hold før skolestart hver morgen, 
når mange biler og busser kom-
mer i løpet av svært kort tid.

– Flere ganger har ansatte måt-
te gå ut for å dirigere trafikken, 
sier Ask.

I Mandal er det nå kun Furu-
lunden skole som får slike hjerte-
soner. Rundt de andre skolene er 
det foreløpig for trangt og uprak-
tisk å få til samme ordning.

ide fra farsund
Ideen er hentet fra Farsund. Der 
skapte FAUene ved Farsund bar-
ne- og ungdomsskole og Vanse 
skole sammen med kommunen 
en stor «hjertesone» rundt sko-
lene.

– Hos oss var det helt prekært. 
Hver morgen var et kaos på utsi-
den. Foreldrene parkerte på beg-
ge siden av veiene for å slippe av 
elevene som løp av veien. Det var 
trangt med biler, taxier og bus-

ser. Veldig farlig, forteller rektor 
på Vanse skole, Halvor Sletta.

Det ble laget et tenkt hjerte 
rundt skolen og deretter tegnet 
føtter med hjerte inne i på seks 
ulike plasser. To av disse plasse-
ne er ren avstigning, mens forel-
drene på de fire andre både kan 
hente og bringe.

stor suKsess
– Dette har blitt en stor suksess 
for oss. Vi har i ettertid talt hvor 
mange elever som nå kommer 
gående på skolen, og ser at det er 
opp til 97 prosent i klassene. Kao-
set rundt skolen som vi hadde, er 
så og si borte, sier Sletta.

Fortsatt er det noen som kom-
mer kjørende inn i den «forbud-
te» sonen, men det er gjerne be-
steforeldre som ikke vet om 
ordningen.

– Da er barna flinke til å si fra 
at de vil av på «hjerteplassene», 
sier Sletta. Det er nemlig konkur-
ranse mellom klassene om å gjø-
re det best mulig.

Sletta sier at ideen de kom på i 

Farsund har vekket oppsikt. 
– Vi får henvendelser fra man-

ge skoler, blant annet fra Oslo, om 
hvordan vi gjør det, sier han.

fantastisK
Torstein Salvesen i Nullvisjonen 
for Listerregionen, synes det som 
er gjort på skolene i Farsund er 
fantastisk.

– Det ene er naturligvis at sko-
lene er gjort mye tryggere. Før 
kom stressede foreldre som skul-
le på jobb. De rygget og styrte ved 
skolen, og med små 6-åringer like 
ved, sier han.

– Dessuten er dette et flott fol-
kehelsetiltak. Elevene går mer, og 
det er bra, sier han.

TeksT: Jarle r. Martinsen
jarle.martinsen@fvn.no - 91885107

Trafikksikkerhet med hjerter
AKSJON. Mange farlige situasjoner ved skolen

Fredag skulle det 
blitt malt hjer-
ter omtrent her 
ved Furulunde 
skole (i bakgrun-
nen), men måt-
te utsettes på 
grunn av regnet. 
Men Elisabeth 
Frøyland, Kåre 
Ask (inspektør), 
Elisabeth Wat-
he Grimestad 
og Sverre John-
sen i FAU håper 
hjertene skal øke 
trafikksikker-
heten ved sko-
len.  FoTo: Jarle r. 
MarTinsen

FAKtA

Råd til foreldrene
Må du kjøre ditt barn til skolen har Trygg Trafikk disse rådene:

 ● Ta hensyn! Ikke stans rett ved skoleporten eller gangfelt ved skolen. 
Unngå rygging.

 ● De minste barna er vanskelige å få øye på rett bak bilen.
 ● Husk at alle barn under 135 cm skal være sikret med eget sikringsutstyr.
 ● Ikke kjør forbi skolebusser som står på en holdeplass. Det kan komme 

barn løpende ut foran bussen.
 ● Følg fartsgrensen ved skoler – da har du tid til å observere og stanse om 

nødvendig.
 ● Vær oppmerksom på avkjørsler og småveier der sikten er dårlig.

Fire uliker hjer-
ter ved starten 
på Bankeveien, 
ved Speidertom-
ta, ved Misjons-
salen/Solborg 
og ved rådhuset 
skal males. Her 
ønsker man at 
foreldrene her-
etter skal slippe 
av elevene.

 Nyheter
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Få med deg

STARTVIPPEN
direkte etter kampen Start - Sarpsborg
på fvn.no i morgen fra kl 21.00.

Vi gir deg analyser, intervjuer og reaksjoner!

Sendingen sponses av:


