Friluftsskolan Vargen
Grundskola år 4-9
Kiruna

MEDGIVANDEBLANKETT FÖR TRANSPORT MED
SKOLANS BILAR SAMT PRIVATA BILAR.
Friluftsskolan Vargen är en aktiv skola där vi ibland har behov av att
transportera eleverna till andra platser. Exempel på tillfällen när vi kan
komma att behöva transportera elever är vid lägerskolor, studiebesök,
lektioner på andra skolor osv.

Barnets/elevens namn och födelsedata

Adress

Tel.hem

Jag tillåter att person med innehav av körkort och trafikförsäkring vid behov
transporterar mitt barn i skolans bilar samt privatbilar.
Jag tillåter inte att mitt barn transporteras i skolans bilar samt privatbilar

Medgivandet gäller under tiden barnet/eleven är inskriven i Friluftsskolan Vargens
verksamhet, eller till dess att medgivandet tas tillbaka.
Återtagande av medgivande görs genom att en ny blankett lämnas in.
Blankett för detta finns på skolans hemsida.

Ort och datum: ……………………

Ort och datum: ……………………

………………………………
Målsman

………………………………
Målsman

………………………………
Namnförtydligande

………………………………
Namnförtydligande

Kiruna läsåret 14/15

Trafikpolicy Friluftsskolan Vargen Kiruna
(Ingår i skolans Arbetsmiljöplan)
Friluftsskolan Vargen arbetar för ett förverkligande av en nollvision för
trafiksäkerhet, dvs. att ingen skall skadas eller dödas i trafiken i samband med skolans
verksamhet.
Vid transport som sker i skolans regi skall:
-

fordon som används vara godkända av Svensk Bilprovning.
fordon som används vara försäkrade enligt gällande lagstiftning
föraren vara i god fysisk form och utvilad
ingen alkohol eller andra droger användas i samband med bilkörning
inga mediciner användas som orsakar trötthet och försämrad reaktion
föraren ha minst två års erfarenhet av bilkörning
fordonen vara säkert packade - inga lösa föremål i fordonen
telefon och förstahjälpen utrustning finnas i varje fordon
alla personer i fordonen använda bilbälte
föraren anpassa hastigheten efter väglaget samt trafiken.
föraren vara föredöme för andra vuxna, barn och ungdomar.
enligt lag elever under 15 år bära hjälm om de cyklar i skolans regi.
enligt lag elever som kör eller åker moped bära hjälm

Vidare ingår i policyn att Friluftsskolan Vargen skall arbeta för att
- rekommendera alla att använda reflex, cykelhjälm och trafiksäker
cykel som utrustats enligt gällande regler.
- som lagen föreskriver använda hjälm vid moped och mc åkning.
- alla kör fordon med extra stor försiktighet vid skolor och dess
omkringliggande byggnader.
Transport av elever i privata bilar sker efter medgivande av föräldrarna. Blankett delas ut till
nya elever på skolan.
Föräldrar som transporterar elever i skolans regi ska ha tagit del av skolans trafikpolicy.
Medgivandet förvaras hos rektor.

Kiruna den 11 augusti 2014
Sven Ylipää
Rektor

