Bästa föräldrar,

barns trafiksäkerhet är de vuxnas ansvar.
Skolstarten innebär att ert barn börjar r öra
sig på ett mycket större område än tidigare.
Barnet behöver instruktioner för att röra
sig på egen hand. De färdigheter som behövs
i trafiken utvecklas när barnet rör sig
tillsammans med en vuxen.
Planera en säker skolväg

Var själv en god förebild för ditt barn

Den säkraste skolvägen är inte alltid den kortaste. Planera
skolvägen för ditt barn så att det finns så få korsningar och
vägövergångar som möjligt. Gå vägen tillsammans med ditt
barn flera gånger före skolstarten. Då försäkrar du dig om
att rutten är bekant och att barnet vet hur man ska göra i
de olika trafiksituationerna. Träna ditt barn att röra sig självständigt i trafiken genom att fråga hur han eller hon skulle
göra i liknande situationer eller på sådana platser. Då märker
du vad barnet ännu inte klarar av.

Se till att ditt barn använder ordentlig säkerhetsutrustning.
Kom ihåg att ditt barn gör som du gör. Var ett föredöme
i trafiken och kom också i håg säkerhetsutrustningen, t.ex.
reflexen. Under den mörka tiden behövs reflexer också på
upplysta vägar och gator. Om ditt barn cyklar till skolan, se
till att han eller hon alltid använder cykelhjälm. Det är upp
till föräldrarna att uppskatta när barnet är moget att självständigt cykla till skolan.

Överväg om det är nödvändigt att skjutsa barnet till skolan.
I stället för att skjutsa med bil kan man testa en gående skolbuss, där en liten grupp, t.ex. grannbarnen går tillsammans
till skolan med en vuxen.

www.liikenneturva.fi/sv/gaendeskolbuss

Lär ditt barn hur man tryggt går över en väg
Använd i första hand övergångsställe för att gå över en väg.
Om det inte finns något övergångsställe, välj en sådan plats
att gå över vägen där man kan se bra åt båda hållen och där
bilisterna kan se barnet.
Instruera ditt barn att alltid stanna, titta åt båda hållen och
lyssna innan han eller hon går över vägen. Gör på samma
sätt vid ett övergångsställe.
Om ditt barn använder skolskjuts, instruera honom eller
henne att vänta tills fordonet har kört iväg från hållplatsen
innan han eller hon går över vägen.

Använd alltid bilbälte och försäkra dig om att ditt barn är
korrekt fastspänt när ni åker bil. Enligt vägtrafiklagen ska
barn under 135 cm använda en E-godkänd skyddsanordning.
Trafikskyddet rekommenderar att ett barn använder bilbarnstol tills barnet är 150 cm. Den säkraste platsen för
barnet är baksätet.

Kom överens om regler för användning av
mobiltelefonen i trafiken
Användning av mobiltelefonen tar lätt uppmärksamheten
från trafiken. Prata med ditt barn om användning av mobiltelefonen i trafiken och kom överens om gemensamma
spelregler. När barnet har fått tydliga instruktioner är det
lätt att följa dem. Kom överens på förhand att barnet stannar på en trygg plats om det är absolut nödvändigt att använda mobiltelefonen i trafiken. Undvik själv att ringa till ditt
barn när barnet är på skolvägen.

www.liikenneturva.fi/sv/trafikrad

2/2021

Läsordning
Kl.

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

