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” Prosjektet endret min holdninger” 

”Dette er et veldig bra kurs, jeg er så glad for å se at det 
er god pågang også i år. Jeg var med på dette kurset i fjor, og 
skulle gjerne blitt med igjen. Kos dere masse på Rudskogen, og rekrutter nye folk! Del deres kunnskap og 
erfaringer, og kos dere bak rattet :-)” 

”Det har vært veldig lærerikt og vi sitter igjen med mange sterke inntrykk”  

”Ulykkene og inntrykkene blir så virkelige når vi hører det fra folk som har opplevd det selv” 

”Ungdom som er med blir tryggere” 

Rekruttering av nye deltakere 
til Ungdomsprosjektet 2015 
startet tidlig i januar, med be-
søk på videregående skoler 
(Søgne, Øvrebø, Vennesla og 
Tangen). Det var også avis-
oppslag om prosjektet i Venne-
sla Tidende, N247 og Budstik-
ka. 

Samlingene startet opp 28.april 
ble avsluttet med 5.og siste sam-
ling 25.september på Rudskogen 
Motorsportsenter. 10 deltakere, 
de fleste fra Søgne og Songda-
len, gjennomførte kurset. Tilbake-
meldingene på prosjektet er bare 
positive. 

 

NULLVISJONEN I SØGNE, 

SONGDALEN OG VENNESLA 

Sitater fra prosjektdeltakere: 

Ungdomsprosjektet  

Avisoppslag: 

http://www.venneslatidende.no/
nyheter/prosjektet-endret-mine-
holdninger-1.1370001 

 

http://www.bsnett.no/nyheter/
Anbefaler-unge-a-delta-
258976.html 

 

http://www.bsnett.no/nyheter/
Sterke-inntrykk-pa-kursene-
356770.html 

 

http://n247.no/?nyhet=3126 

Foto :Budstikka 

Foto: Tonje Moen 



 

 

 

Barn og trafikksikkerhet 

Refleksvester til 1.klassingene 

av barn i bil, parkering 
utenfor barnehagen, 
foreldre som forbilder  
m.m. 

Nullvisjonen har gitt gra-
tis refleksvester til de 
ansatte i barnehagene.  
Nå er det gledelig å se at 
mange bruker refleks-
vest når de er ute på tur 
med barna. De er gode 
forbilder for barna! 

Brosjyren  ”Barn og tra-
fikksikkerhet” er blitt ut-
delt til samtlige barne-
hageforeldre i Søgne, 
Songdalen og Vennesla. 
I tillegg har Nullvisjonsle-
der vært på møter med 
barnehagestyrere  i Søg-
ne, Songdalen og     
Vennesla for å informere 
om barnehagens rolle i 
trafikkopplæringen. Vide-
re har Nullvisjonsleder 
vært ”portvakt” ved flere 
barnehager for å snakke 
med foreldre om sikring 

 

Foreldre er 

viktige rolle-

modeller for 

barna sine ! 
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Nullvisjonsleder har hjulpet Trygg Trafikk med å dele ut re-
fleksvester til 1.klassingene på alle skolene i Søgne, Song-
dalen og Vennesla. Samtidig ble det en anledning til å snak-
ke med barna om hvorfor man skal bruke refleks. De visste 
veldig mye om refleks og hva som kunne skje hvis man ikke 
bruker refleks. 

  



 

I forbindelse med 
Sykle til jobben-
kampanjen, har Null-
visjonsleder vært 
med på stand i Søg-
ne, Songdalen og 
Vennesla. Nullvisjo-
nen fokuserte på 
viktigheten av bruk 
av sykkelhjelm og 
refleksvest. I Venne-
sla oppdaget vi at 
mange ungdom ikke 
brukte hjelm. Det er 
viktig at det jobbes 
videre med dette på 
skolene. 

 

N247: : 

http://n247.no/?
nyhet=2615 

aId=1.1398857 

Nullvisjonsleder og 
medarbeider i Ven-
nesla har deltatt på 2 
møter om trafikksik-
ker kommune i regi 
av Trygg Trafikk. 

Sykkelhjelm 

Trafikksikker kommune 

Nullvisjonen har hatt 
samarbeid med Trygg 
Trafikk om konseptet 
Trafikksikker kommune. 
Nullvisjonsleder har hatt 
møter med enhetsledere 
på barnehage- og skole-
sektoren i Vennesla. 

Barnehagene og skolene 
er nå i full gang med å se 
om de oppfyller kriteriene 
og hva som evt. må til for 
å bli trafikksikker barne-
hage/skole.   

Vennesla skal 

bli 

trafikksikker 

kommune 
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Klokkerstua barnehage har hatt fokus på refleks og 
18.03. var nullvisjonsleder invitert til å ha samlings-
stund om refleks for 2 avdelinger. Tarkus kom også 
på besøk og snakket med barna om refleks. Alle bar-
na og de ansatte fikk reflekser og hver sin refleksvest.  

17.09. var det reflekskampanje for 1.-3. trinn ved Lun-
de skole.  Vi så på film om refleks og vi var i en mørk 
korridor med lommelyst og refleks for å synliggjøre 
hvor viktig det var å bruke refleks  når det var mørkt 
ute. 

 

 

Refleksdemonstrasjoner i barnehage og skole 

Reflekskampanje 

15.oktober var den na-
sjonale refleksdagen. 
Trygg Trafikk oppfordret 
kommunene til å delta. 

Nullvisjonen markerte 
dette bl.a. med å infor-
mere media. Ordfører 
Johnny Greibesland og 
ordfører Åse Severinsen 
deltok med å dele ut 
reflekser.  

 

N247: http://n247.no/?
nyhet=3320 

 

Budstikka:http://
www.bsnett.no/incoming/
Refleksens-dag-

”Vi tar vare på 

våre 

innbyggere -  

også når de går 

i mørket” 
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 Refleks -  den lille livredderen ! 

Foto: N247 

Foto: Budstikka 



 Trafikksikkerhetsdager for 10.trinn 

ca. 100 elever ved Song-
dalen ungdomsskole, 
Finsland skole og Oasen 
skole. 

18. september var det 
trafikksikkerhetsdag for 
ca.140 elever ved Tang-
vall og Tinntjønn skole. 

 

Nytt i år var at Søgne og 
Greipstad sparebank del-
tok med en drop-in-stand 
hvor elevene skulle svare 
på Quiz om trafikk.  Ban-
kens deltakelse var både 
positivt og stemningsska-

pende. Elevene satte stor 
pris på bollene som banken 
spanderte :-) 

Også i år har det blitt 
arrangert trafikksikker-
hetsdager for elever på 
10. trinn. Om våren var 
det ts-dag for ca.100 ele-
ver ved Skarpengland 
skole og Vennesla ung-
domsskole. I år hadde 
Nullvisjonen fått låne 
klasserom på Vennesla 
vgs. Dette var veldig flott, 
særlig fordi det pøsregnet 
denne dagen. Det var 
første gang helsesøstre-
ne deltok, noe som ble en 
suksess. 

11. september var det 
trafikksikkerhetsdag for 

Nullvisjonsprosjektets         

hovedmål: 

 

 Skape bevissthet om tra-

fikksikkerhet gjennom 

holdningsskapende        

arbeid. 

 

 Innarbeide  trafikk-

sikkerhet som en naturlig 

del av kommunenes virk-

somhet 
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Møter i styringsgruppa og 

arbeidsgruppa 

 

Det har vært  avholdt  3 møter i styringsgruppa og  
3 møter i arbeidsgruppa.  

Handlingsplan  for Nullvisjonsprosjektet vedtatt av 
styringsgruppa for 2015 er blitt gjennomført som 
planlagt . Bl.a. jobbes det aktivt med å følge opp 
trafikksikkerhetsplanen i samtlige 3 kommuner. 



Takk for samarbeidet! 

 
 
Undertegnede slutter i stillingen til nyttår og  
benytter anledningen til å takke for samarbeidet  - lykke til 
videre! 
 
Med hilsen Tonje  

SOGNE KOMMUNE  

Vi har en visjon : O drepte og 0 hardt skadde 

Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og 
Vennesla 
Søgne kommune 
Postboks 1051, 
4682 SØGNE 

Telefon: 911 59 616 
E-post: 
tonje.moen@sogne.kommune.no 

Organisasjon 

Nullvisjonen-

agder.no 

 

 22.06. Møte i TS-

plangruppa. Oppfølging 
av TS-plan, Songdalen 
kommune. 

 23.08. Finslandsdagene, 

bildropp  + stand i sam-
arbeid med  KBR Søgne.  

 30.08. Vedderheia kon-

serten, stand/trafikkquiz. 

 24.09. Ungdom og bilkjø-

ring, Søgne Røde Kors. 

 Diverse møter med de 

andre prosjektlederne. 

 31.01. Nyttårs-

aksjonen, Quality    
hotell, Sørlandsparken. 

 11.03. Kontroll av sik-

ring av barn i bil sam-
men med UP. 

 05.04. Møte med hel-

sestasjonen i Søgne, 
bl.a. om sikring av barn 
i bil, bruk av beltesam-
ler. 

 13.-14.04. Nasjonal 

konferanse  ”Rett til 
ratt”, Oslo, Trygg Tra-
fikk. 

Diverse presentasjoner / deltakelse i arrangement 

 23.04. Russ og rus, Ven-

nesla vgs. 

 30.04. D`voice ungdoms-

arrangement, Nodelands-
hallen. 

 01.06. Møte med helse-

stasjonen i Vennesla om 
sikring av barn i bil m.m. 

 18.06. Møte i kommunika-

sjonsgruppa i Songdalen 
kommune 

 

Foto: Vennesla Tidende 


