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Angående cykling i anslutning till
Ormstaskolans verksamhet
Observera cykelhjälmslagen från 2005-01-01.
Eftersom många av våra elever ur trafiksäkerhetssynpunkt har bra
cykelvägar till skolan har önskemål framförts från föräldrar om möjlighet
att cykla även för de yngre barnen. Flera föräldrar cyklar också
tillsammans med sina barn till skolan. Det är emellertid viktigt att man
som förälder är medveten om att all forskning tyder på att det är först i
12 årsåldern som barn utvecklingsmässigt är mogna för att cykla ute i
trafiken. Före 12 års ålder är det lämpligt att cykla på cykelvägar eller
andra vägar utan trafik med tanke på att hälften av de skadade
cyklister som uppsöker sjukhus är barn från 0-17 år.
Enligt Vallentuna kommuns administrativa riktlinjer vid cykling
gäller följer:

Gemensam cykelfärd
•
•
•

Cykling i grupp kan förekomma fr.o.m. åk 3.
Hänsyn skall tas till såväl trafiksituationen som till elevernas
mognad (cykel-färdighet och trafikkunskap).
Minst två personal skall cykla med en elevgrupp varvid en cyklar
främst och en sist.

Cykling på egen hand
•

Elever fr.o.m. åk 6 kan cykla själva till bestämd samlingsplats.

Det är Du som förälder som har ansvaret att bedöma om Ditt barn
är moget att cykla till och från skolan tillsammans med vuxen, på
egen hand eller inte alls samt att barnet klarar att följa gällande
regler.
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För att cyklingen inte ska orsaka skador eller problem i verksamheten
gäller följande regler vid Ormstaskolan:
•
•
•
•
•

Vi avråder cykling på egen hand till och från skolan för barn före åk
4
Vid ankomst till skolan parkeras cykeln i anvisat cykelställ
Parkerade cyklar skall lämnas ifred
Det är inte tillåtet att cykla på skolgården eller i angränsade
områden under skolans verksamhetstid kl. 7.30 – 17.00
Vid transporter till IP, Kvarnbadet och liknande platser där
skolaktiviteter bedrivs gäller av skolan anvisad cykelväg samt
cykelhjälm (enligt lag)

För att minska olycksrisken följer vi polisens rekommendationer om att
barn bör/ska använda
•
•

Cykel med fotbroms
Säker cykel – d v s väl fungerande med reflexer och ringklocka

Ormstaskolan är en stor skola med många elever. För att förhindra att
cyklingen orsakar skador på personer eller cyklar, eller för övrigt
orsakar problem i verksamheten är det viktigt att Du som förälder är väl
införstådd med Ditt ansvar och ger Ditt skriftliga tillstånd.
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