
Här kommer cykelbussen!
Många skolor upplever att de har en kaotisk och farlig 
trafiksituation på morgnarna. Stressade föräldrar skapar 
trafikkaos kring skolorna när de ska lämna av sina barn 
innan de själva ska till jobbet. Olycksrisken ökar och bi-
larna lämnar efter sig höga doser av skadliga utsläpp 
från kalla motorer. 
 På Klagshamnsskolan har några familjer funnit 

sin lösning på problemet.

- Att cykla till skolan är jätteroligt! utbrister Madeleine, 7 
år. Tillsammans med klasskompisarna Susanna, Elsa och     
Didrik bildar hon Klagshamnsskolans cyklande skolbuss. 
Varje morgon i ur och skur, trampar de iväg från Laguna-
vägen i Klagshamn. Busschaufför är någon av barnens för-
äldrar som turas om att cykla med – denna morgon är det 
Christina Hribsek. 

- Jag längtar till min dag i veckan, säger hon. Det är så roligt 
att cykla iväg med dessa glada och fina ungar. Att få lära 
känna dem lite extra är ett stort plus, tycker Christina. 

Starten på skolbussen kom för 1,5 år sedan när barnen 
hade börjat förskoleklass. På ett föräldramöte informerade 
gatukontoret om vandrande eller cyklande skolbuss. För-
äldrarna på Lagunavägen nappade på idén och sedan dess 
är det en självklarhet att cykla till skolan. 

Lika naturligt som att borsta tänderna, menar Christina. Tre 
dagar är det samma föräldrar som cyklar med barnen, två 
dagar är det lite mer flytande och vi löser det från vecka till 
vecka. Det fungerar alldeles utmärkt.

- Fast vi har promenerat hela vintern för då gick det inte att 
cykla, säger Susanna. Vi blev lite kalla om tårna men det var 
roligt att gå i snön.

Cykelbussen har vissa regler. Det finns platser där man 
måste stanna och vänta in klartecken från chauffören. Om 
man måste cykla på vägen gör man det i rad efter varan-
dra. Självklart har alla hjälm och på vintern åker reflexväs-
tarna på.

Att inte fler föräldrar drar igång vandrande eller cyklande 
skolbussar, tycker Christina är synd.
- Egentligen finns det inga nackdelar, säger hon. Det är 
smidigt att bara ha ansvar för en dag i veckan. Då behöver 
man förstås lite extra tid men de andra dagarna är en klar 
vinst tidsmässigt. Och vi måste försöka minska biltrafiken 
utanför skolan. 

Medan vi står på skolgården kommer det hela tiden nya 
bilar som parkerar eller stannar utanför. En flicka och hen-
nes mamma frågar Christina om möjligheten att hänga på 
cykelbussen.
- Ni är välkomna, säger Christina. Fundera och hör av er.

Christina hoppas att det ska bli fler som går eller cyklar när 
alla cykelvägar är klara.
- Det är inte många som har långt till skolan här i Klags-
hamn. Jag tycker det känns tryggt att cykla på de flesta 
ställen.

- Vi tänker cykla ALLTID! säger barnen, det är så roligt!

Christina har en dröm.
- Tänk om vi hade en pool med cyklande föräldrar som 
varje dag  tog vägen via skolan. Då hade vi inte behövt ha 
bestämda dagar utan vetat att det alltid fanns vuxna som 
cyklade med barnen. Man kunde ha en bestämd mötes-
plats och mötestid. Sedan vore det bara att cykla iväg hela 
gänget!
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Vad är en vandrande skolbuss?
Vandrande/cyklande skolbuss är ett organiserat samgående, 
där flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till 
skolan. Är man t ex fem familjer tar man varsin dag. De övriga 
morgnarna blir då mindre stressiga. En vandrande/cyklande 
skolbuss behöver inte gå varje dag för att vara lyckad. Prova er 
fram till tider och dagar som passar er och de andra familjerna 
bäst.

Kom igång!
•	 Undersök intresset i närområdet eller i klassen
•	 Hämta upp barnen längs vägen eller träffas vid en speciell 

mötesplats, en hållplats
•	 Gör ett schema med tider
•	 Kom överens om vilka regler som ska gälla 
•	 Bestäm vad som gäller när någon är sjuk


