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Sykling til skolen!
Kunnskapsdepartementet har 20. august 2015 fastsatt endringer i forskrift til
opplæringsloven § 12-1. Endringen består i at det nå er foreldrene som avgjør om
elevene får sykle på skoleveien eller ikke. Endringen er trådt i kraft.
Endringen innebærer at Levanger kommune og skolene må endre ordensreglement.
Vedrørende forsikring er alle skoleelever forsikret på direkte reise til og fra skole-hjem,
og da er det uavhengig om man går eller sykler. Det at man har lokale ordensreglement
som regulerer sykling, vil ikke påvirke forsikringsvilkårene.
Trygg Trafikk anbefaler ikke at barn sykler alene i blandet trafikk før de er 10-12 år
gamle. Det er først i denne alderen de har forutsetninger for å kunne sykle i et vanskelig
trafikkbilde.
Det er likevel å understreke at barn har forskjellige forutsetninger, at trafikkbildet og
forholdene for syklister varierer mye. Det er også av stor betydning hvor mye trening og
opplæring barna har fått.
Dette bør elevene kunne før de får sykle til skolen:
- De må kunne mestre sykkelen godt, ha balanse, kunne gi tegn, snu hodet og
stanse.
-

De må kunne grunnleggende trafikkregler
De bør ha gjennomgått sykkelopplæring over tid
De må ha trent i trafikken sammen med en voksen

Foreldrene bør involveres gjennom FAU når man skal lage regler og anbefalinger ved
egen skole. Det er å anbefale felles regler for hele skolen på dette området. Det er likevel
slik etter lovendring trådt i kraft 20.august at det er foreldre som har det avgjørende
ordet.
Dette medfører en endring i Levanger kommune sitt ordensreglement vedtatt i
Driftskomiteen 11.06.2014 §6 under punkt 6.6
Fra: 6.6
Elever som har gjennomført sykkelprøven i 4.trinn har lov til å sykle til og fra
skolen. Barn som ikke har gjennomført sykkelprøven kan sykle til og fra skolen i følge
med en voksen.
Til: 6.6
De enkelte elevers foresatte bestemmer når deres barn kan sykle til og fra
skolen.
Det vises til brev liggende på kommunens hjemmeside under ordensreglement til eget
brev vedrørende sykling.
Når det gjelder utfyllende kommentarer til ordensreglementet punkt 6.5 vil dette fortsatt
være gjeldende.
Til § 6.5 Om sykling
Skolen ved rektor definerer hvilke områder som eleven kan sykle på i skoletiden.
Ved bruk av sykkel på skoleveien skal elevene bruke hjelm.
Ved sykling i skolens regi/undervisningsrelaterte opplegg, er det også påbudt å benytte
hjelm. Elever som stiller uten hjelm blir nektet deltakelse av sikkerhetsmessige grunner.
Eleven tilbys hjelm fra skolen eller tilbys annen undervisning.
Ved brudd på reglementet skal elevens foresatte kontaktes.
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