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EN LASTEBIL  
KOMMER TIL SKOLEN

– en helt spesiell undervisningstime i trafi kksikkerhet

Trafi kksikkerhetskampanjen «Venner på veien» retter seg mot barn i 1. og 2. klasse. Kampanjen er et 
initiativ fra Norges Lastebileier-Forbund og samarbeidspartnere som ønsker å yte en aktiv innsats for å 

gjøre barn sikrere i trafi kken. Gjennom kampanjen vil vi komme i direkte kontakt med elevene. Målet er å 
lære barna mer om hvordan de skal forholde seg til store lastebiler i trafi kken.

TRAFIKKSIKKERHET I SKOLEGÅRDEN
Skolen har fått mulighet til å få en helt spesiell 
 undervisningstime i trafi kksikkerhet som innebærer 
at en stor lastebil kjøres inn i skolegården. Lastebilen 
plasseres i en trafi kksituasjon som erfaringsmessig 
kan skape farlige situasjoner eller uhell. På plassen 
rundt lastebilen markeres det blindsoner, det vil si 
 områder rundt lastebilen som sjåføren ikke ser gjennom 
speil eller vinduer.

Undervisningen foregår i to deler. I klasserommet får 
barna en kort innføring i om hvorfor lastebilene er 
nødvendige for at et moderne samfunn skal  fungere. 
Barna får også en gjennomgang av hvordan en laste-
bil fungerer: Hvor speilene sitter, hvorfor den gir lyd 
fra seg når den rygger og hvordan de kan se 

at en lastebil skal svinge. Trafi kkinstruktøren går 
igjennom de faremomentene som barna må være 
oppmerksom på som fotgjengere og syklister.

Andre del av undervisningen forgår ute i skolegården 
hvor barna under helt trygge forhold kan komme 
tett innpå en lastebil. De får også komme opp i 
førerhuset. Derfra kan de selv oppleve hvor mange 
av klassekameratene de kan se når disse står i og 
utenfor blindsonene, og spesielt viktig hvem som 
ikke kan sees fra sjåførens plass. Barna får en 
mulighet til å lære ved opplevelse, at det ikke er 
alt sjåføren kan se i forskjellige situasjoner, som for 
eksempel i en sving. De blir klar over hva som er 
«farlige» steder i slike situasjoner.

EN GANGS UNDERVISNING IKKE NOK!
Vi håper at foreldre/foresatte og lærere vil støtte opp om 

trafi kksikkerhetskampanjen  «Venner på veien». 
Du som forelder/foresatt kan også hjelpe til. Prøv å få barnet til 

å  forstå hva som kan være farlig i trafi kken!

Oppdatert informasjon om denne kampanjen fi nnes på: 

www.lastebil.no/venner pa veien
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En er liten – og en er stor
En går på to bein og – en ruller på mange hjul

Men begge skal være: 

«Venner på veien» er et samarbeidsprosjekt mellom:

Med økonomisk støtte fra Samferdselsdepartementet og Trygg Trafikk

Oppdatert informasjon om denne kampanjen finnes på:  
www.lastebil.no/venner pa veien
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«Venner på veien» er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Lastebileier-Forbund og IF

Med økonomisk støtte fra Trygg Trafikk og Samferdselsdepartementet

  ET SAMARBEIDSPROSJEKT FOR TRYGGE BARN I TRAFIKKEN  

908 design2you as – Februar 2020


