
Spørsmål til FAU ved Asker-skolene etter møte med FUG (Foreldreutvalget 
for grunnopplæringen) den 6.12.2017 – svar til FUG/ Ingunn Hillestad, 
(Ingunn.Hillestad@asker.kommune.no), Samferdsel, Asker kommune innen: 
onsdag 24.1.2018. 

Innspillet tas med i arbeidet for ny sykkelplan: Temaplan sykkel 2018-XX. 

Navn på skole: 

Klassetrinn på skolen: 

Kontaktinformasjon til leder FAU: 

1. Hvorfor sykler du/ barnet ditt til skolen?  
a. Hvis ikke, hvorfor ikke? 

2. Hva skal få deg til å sykle sammen med barnet ditt til skolen? 
3. Hva skal få deg til å sende barnet ditt alene på sykkel til skolen?  
4. Mangler det noen fasiliteter på skolen din for å gjøre det enklere å sykle? 
5. Hvor mange sykkelstativ finnes det på din skole (med og uten tak)? 
6. Hvilke tiltak vil gjøre det mer aktuelt for deg og barnet ditt å sykle til 

skolen? 
a. Organiserte følgegrupper med sykkel (en voksen og fire-fem barn)? 
b. Flere sykkelparkeringsplasser? 
c. Sykkelparkeringsplasser under tak? 
d. Bedre skolevei? Forklar aktuelle problemstillinger. 
e. Bedre drift? Forklar aktuelle problemstillinger. 
f. Trafikksikkerhetsvakt i aktuelle kryss ved skolen? 
g. Kampanjetiltak/ konkurranser mellom skolene? 
h. Mobil sykkeløvingsbane som rulleres mellom skolene? 
i. Sykkelmekkedag på skolene? 
j. Andre tiltak? 

 
7. Er det noen snarveier, smett eller andre veier i forbindelse med skoleveien 

som trenger oppgradering (bedre lys, drift, veidekke osv.)? Marker gjerne 
på et kart hvilke snarvei det er snakk om. 

8. Er det noen trafikkfarlige punkter/ steder du mener bør gjøres noe med? 
Forklar problemstillingen. 

9. Har dere en trafikkansvarlig, et trafikksikkerhetsutvalg eller en trafikkvakt 
på skolen deres? Vi vil gjerne ha navn, telefonnummer og vedkommende 
sin rolle (pensjonist, lærer, foresatt) slik at vi kan ta kontakt. 

10.Har dere gjennomført tellinger på skolen deres av hvor mange elever som 
går eller sykler til skolen? Når på året gjøres dette og hvilke klassetrinn? 
Kan eventuelt statistikk som finnes sendes over til kommunen? Bør 
tellingene systematiseres og gjøres mer likt på alle skolene? 

11.Hvis det ikke foregår tellinger på din skole, er det noe vi kan få til årlig 
gjennom et samarbeid mellom Samferdsel i kommunen og skolen? 



12.Har skolens FAU drøftet om sykkelprøven bør gjennomføres tidligere enn 
det gjøres i dag? Hva er anbefalingen skolen/ FAU gir angående sykling til 
din skole? Har dere vurdert å endre anbefalingen slik at yngre elever også 
kan sykle? 

https://www.tryggtrafikk.no/tema/skole/nar-kan-barna-ga-eller-sykle-alene-
til-skolen/ 

13.Asker kommune er blitt Trafikksikker kommune, har FAU og skolen noen 
tiltak i forbindelse med denne sertifiseringen?  

https://www.asker.kommune.no/vei-trafikk-og-parkering/aktuelt-vei-trafikk-
og-parkering/asker-trafikksikker-kommune/  

14.Kan skolen/ FAU arrangere flere sykkelarrangementer i samarbeid med 
kommunen for alle klassetrinn årlig? Eventuelt bruke Trans’matoren-
sykkelpark i Heggedal til opplæring. Er det ønske om å bygge flere lokale 
Pumptracks for å øke barnas sykkelferdigheter? (Se bilde fra Heggedal). 
Kom gjerne med forslag til steder pumptracks kan bygges. 
 

 

Trans’matoren-sykkelpark i Heggedal 

https://www.asker.kommune.no/samfunnsutvikling/futurebuilt/sykkelpark-i-
heggedal/ 



 

  

Pumptrack Trans’matoren i Heggedal 

 

Mobil sykkelbane på torget i Asker 


