Hjertesone – nasjonal dugnad for trygg skolevei
Derfor har vi etablert ”Hjertesone”:
Trygg Trafikk:
Vi er opptatt av trygge skoleveier og at færrest mulig skal omkomme eller bli skadet i trafikken. Trygg skolevei
er avgjørende for at barn sykler og går til skolen.
• Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef Trygg Trafikk. Telefon: 957 01 411 e-post: Meisfjord@tryggtrafikk.no
Politiet:
Barn klarer ikke å lese et komplisert trafikkbilde, og voksne må derfor ta ansvar. I tiden før, under og etter
skolestart har vi kontroll av fart, rus og sikring av barn i bil. Vi oppfordrer flere foreldre til å følge barna til fots
eller på sykkel.
• Runar Karlsen, sjef for Utrykningspolitiet. Telefon: 33 13 44 00
Statens vegvesen:
Statens vegvesen ønsker at flest mulig barn skal sykle og gå til skolen og at de skal ha en trafikksikker skoleveg.
Vi støtter en bilfri «Hjertesone» rundt skolene for å gjøre det tryggere å sykle og gå. Sykling og gåing blir viktige
transportformer i framtida.
• Marit Brandtsegg, direktør for Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen, Statens vegvesen.
Telefon: 951 91 363
Helsedirektoratet:
Barn bør sykle, gå eller kjøre kollektivt til skolen. Fysisk aktivitet er enormt viktig for barns helse og
utvikling, og kan gi bedre læring og trivsel i klasserommet. Barn som kjøres til skoleporten frarøves en
viktig arena for daglig aktivitet, og mindre trafikk rundt skolene vil gjør det tryggere for foreldre å droppe
kjøring. I tillegg blir det mindre støyplager og bedre luftkvalitet rundt skolen og i nærmiljøet.
•

Jakob Linhave, avdelingsdirektør , Helsedirektoratet Telefon: 930 02 049

Miljøagentene:
Barn er en av de mest sårbare gruppene for luftforurensning. Miljøbevissthet i tidlig alder gir gode miljøvaner i
voksen alder. Barn som går, sykler eller reiser kollektivt vil også senere i livet velge miljøvennlig transport.
• Carl Fredrik Pedersen, prosjektagent, Miljøagentene Telefon: 474 50 578
Foreldreutvalget grunnopplæringen (FUG):
FUG er opptatt av et godt samarbeid mellom hjem og skole som en forutsetning for et godt skolemiljø for
elevene. Hjertesone er et utmerket eksempel på et slikt samarbeid, og dette vil bidra til økt trygghet og
sikkerhet for elevene.
• Kjersti Falck, rådgiver, Foreldreutvalget for grunnopplæringen -FUG. Telefon: 22 05 90 70
Syklistenes Landsforening:
Vi er opptatt av at barn etablerer gode sykkelvaner, og hjertesone er et viktig bidrag i dette arbeidet. Trygg og
sikker skolevei er avgjørende for at flere barn sykler til skolen.
• Morgan Andersson, Generalsekretær, Syklistenes Landsforening Telefon: 909 84 72

