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Til foresatte 

Vi inviterer 1.- 7. årstrinn å være Trafikkagenter på skoleveier. Verktøyet Trafikkagenten tilbys alle 

skoler fra 24.februar 2015. 

Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på 

skoleveier.  

Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn reiser til skolen og behovet for 

trafikksikkerhetstiltak på skoleveier i samarbeid med skoleledelsen og Utdanningsetaten. Trafikkagenten 

er utarbeidet i samarbeid med Transportøkonomisk institutt (TØI) og er støttet av Forskningsrådet.  

For å få samlet inn informasjon om skoleveiene og behov for tiltak, er det nødvendig å vite hvor elevene 

går til skolen, hvilke deler av veien som er problemfri og om det er strekninger eller steder som er 

utfordrende. Vi ønsker både en sporing av hvilken vei elevene går til skolen, hvor langt det er og at de 

markerer punkter på veien som trygge/utrygge.  

Trafikkagenten er et verktøy (Appen) til mobil, der elever kan melde inn positive og negative erfaringer 

med skoleveien sin. Omhandler mest trafikk, men også reisevaner. 

Det er av personvernhensyn frivillig for foreldrene hvorvidt deres barn skal bruke applikasjonen. Samtidig 

vil elever som ikke selv har tilgang på smarttelefon, få tilbud om å låne en telefon, for å være 

Trafikkagent en dag. 

Elevene skal reise som de pleier til skolen og bruke appen for å registrere strekninger eller steder som er 

fine eller utfordrende. I utgangspunktet skal elevene registrere skoleveien en gang, men ønsker de å 

rapportere om steder på vei til trening eller lign, kan de fortsette å bruke appen. 

Hvorfor skal elever bruke Trafikkagenten?  

o Bymiljøetaten får verdifulle data om hvilken vei elevene bruker, om veien oppleves som sikker, eller 

om det er utfordringer. 

o Innsamlet materiale danner grunnlaget for en status på hvilke behov for trafikksikkerhetstiltak det er 

på skoleveiene, så BYM kan prioritere videre arbeid med trafikksikkerhet. 

o Vil gi oversikt om gjeldende prioriteringer og tiltak er riktige. 

o BYM kan ikke love at alle innmeldte forhold blir endret eller forbedret, men rapporten vil vise hvor 

elevene synes det er bra og hvor de synes det trengs endringer. BYM vil få se om vi trenger en 

større satsning på skoleveiene. 

o Et digitalt kart med resultatene, vil gi et levende verktøy som vil kunne brukes ved bygging/ flytting av 

skolebygg og endring av skolegrenser og skoleveier.  

Hvilke fordeler får foresatte og elever? 

o Foresatte vil få oversikt over trygge og utfordrende steder på skolevei. 

o Foresatte vil få tilgang til en spørreundersøkelse der de kan si sin mening om barnas skolevei.  

o Elever vil få kunnskaper om trafikk og trafikksikkerhet på veier. 

o Elever får mulighet å si sin mening om skoleveien og andre steder de ferdes. 

o Lærer skal gå gjennom klassens data med elevene, vise dem kart med rapporter og diskutere 

skoleveien og utfordrende steder. 



o På foreldremøte kan lærer gå gjennom klassens data og se på kartet, og følgegrupper kan 

koordineres. 

Hva må foresatte bidra med? 

o Foresatte har full mulighet til å reservere seg fra at deres barn skal delta i undersøkelsen. Dette må 

læreren får beskjed om. Hvis læreren ikke får beskjed fra foresatte i løpet av 2 dager fra da Uke-

brevet ble mottatt, regnes det som samtykke.  

o Starte appen hjemme og legge inn agentkode. Vi anbefaler at de foresatte går skoleveien sammen 

med de yngste barna.  

o For å få en sporing av hvilken vei elevene går til skolen må mobildata og GPS være på. Stedsdata 

må være slått på i «Innstillinger».  

o Elever som ikke selv har tilgang på smarttelefon, vil få låne en telefon for å være Trafikkagent på 

skoleveien en dag. Foresatte kan låne telefonen på NetCom Bedriftssenter på Skøyen. Adresse: 

Karenslyst allé 49, 0279 Oslo.  

Kontaktperson: Mats Almaas, Tlf: 922 79 000. 

o Foresatte skal vise agentkodebevis de har fått av lærer og identifisere seg med førerkort eller 

skolebevis. Lånetelefoner utlånes i 2 døgn. 

o Vi ber om at alle foresatte gjør en spørreundersøkelse, her: http://bit.ly/foresatt 

 

Instruksjonsvideo Trafikkagenten (ligger også på nettsiden) 

Promo-video Trafikkagenten (ligger også på nettsiden) 

 

Lenke til nettside: www.trafikkagenten.no  

 

Vedlegg:  

1. Omtale av Trafikkagenten 

2. Bruksanvisning Trafikkagent-appen 

 

http://bit.ly/foresatt
https://www.youtube.com/watch?v=V-oSjUkX-iw
https://www.youtube.com/watch?v=lC4fbgW9rxs
http://www.trafikkagenten.no/

