
Vadå 

vandrande 
skolbuss?



Varför gå till skolan?
Idag är det vanligt att barn får skjuts med bil till och från 
skolan. Om fler barn går eller cyklar blir trafikmiljön säkrare 
kring skolan, barnen blir mer aktiva och utsläppen minskar. 

Det finns många fördelar med att gå eller cykla till skolan. 

Forskning visar att barn som rör på sig på morgonen blir 
piggare och presterar bättre. Samtidigt träffar de kompisar 
och övar på att vistas i trafiken. Färre bilar kring skolorna  
ökar säkerheten just där det rör sig många barn. 

Genom att turas om att följa med barnen sparar föräldrarna 
dessutom tid de flesta morgnar. 

Gå eller åka bil?

”Det finns för lite vilda djur och för mycket vilda 
bilar runt skolan.”        Elev, Trångsundsskolan



Hur kommer man igång?
• Prata med familjer som bor i er närhet eller ta 

  upp frågan på ett föräldramöte för att hitta andra 
  intresserade

• Bestäm vilka dagar och tider som ska gälla

• Ha god framförhållning och gör ett schema – helst 
  för hela terminen

• Bestäm en mötesplats som blir hållplatsen för den 
  vandrande skolbussen. Meddela Huddinge kommun 
  var hållplatsen ligger så får ni en skylt som markerar 
  platsen 

• Prata också om vilka rutiner som ska gälla när någon 
  blir sjuk

Vadå vandrande skolbuss? 
En vandrande skolbuss är ett organiserat samgående där 
föräldrar turas om att följa egna och andras barn till skolan. 



Får man något?
Alla barn som deltar i en vandrande skolbuss får en reflexväst 
eller en reflex för att synas bättre i trafiken.  
Mejla till sakra.skolvagar@huddinge.se

Vad är fördelarna?
• Föräldrarna sparar tid 

• Barnen får lättare att koncentrera sig i skolan

• Färre bilar ökar säkerheten kring skolan 

• Barnen får trafikvana och bättre kondition

• Föräldrarna lär känna barnens kompisar

• Det är snällt mot miljön

• 

Långt till skolan?
Ta med fler barn i bilen! Två barn per bil halverar antalet 
bilar. Lämna barnen en bit ifrån så hjälper du till att minska 
biltrafiken runt skolan.



Säkra skolvägar 
E-post: sakra.skolvagar@huddinge.se  
Telefon: 08-535 366 00 (växel)

www.huddinge.se/sakraskolvagar
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