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Elever og foresatte ved BBU

Trafikksikkerhetstiltak – skolen trenger din hjelp.
Forholdene for gående og syklende til og fra skolen er ikke så gode som vi ønsker. Mellom kl
0800 og kl 0830 oppstår det ofte farlige situasjoner i skolegata. Det kan være biltrafikk på
steder der det ikke er lovlig å kjøre, men den største utfordringen er omfanget av biler som
stanser i skolegata for å slippe av elever, og gående som krysser skolegata. Det kan også være
kaotisk når elevene skal hjem, men omfanget er mindre da.
Vi kan ikke godta at elever føler seg utrygge på vei til eller fra skolen!
Det er utarbeidet planer for hvordan trafikken skal reguleres i framtida for at disse
problemene skal bli redusert. Trolig vil formelt politisk vedtak om dette foreligge før
sommeren. I ventetiden fram til tiltak er iverksatt ber vi om følgende bidrag for å trygge
skoleveien for våre elever:
1. Alle som kan går eller sykler til skolen.
2. Alle som ikke kan gå eller sykle, og har busskort faktisk bruker bussen.
3. De som fortsatt må bringe sine barn til skolen i bil gjør det fra sør ved å bruke
busslommen nedenfor gamle gymsal/mot rådhuset, og fra nord ved innkjøring til
skolegata fra rundkjøringa for å unngå avstiging ut mot gata.
På skolen blir utfordringene gjennomgått i alle klasser, og de minste skal i tillegg ha befaring
på de kritiske stedene sammen med lærere, assistenter og politiet.
Det beste virkemiddelet er å redusere biltrafikken. Det er gunstig ut fra miljøhensyn. Mer
gåing og sykling er gunstig ut fra folkehelseperspektivet.
Alt dette har med holdninger å gjøre, og vi voksne må gå foran med et godt eksempel. Vi
minner om at det ikke er lovlig å kjøre inn på skoleområdet mellom kl 0800 og 1600, og at det
kanskje er lurest å gå fra parkeringsplassen i hele vår åpningstid.
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