
 

 

Trafikk-avvikling rundt Ljan skole – en veiledning fra FAU ved Ljan skole til deg som foresatt! 

Hver dag går våre barn til skolen og må forholde seg til et trafikkbilde som ikke er tilpasset det at små 

barn går alene på skoleveien. Det er vårt ansvar som foreldre å vise hensyn, og å gjøre tiltak som 

sikrer at barna får en trygg skolevei.  Vi i FAU har derfor utarbeidet dette skrivet for å veilede deg 

som foresatt i trafikksituasjonen rundt Ljan skole. 

1. Bor du nær skolen, ber vi deg vurdere om du har behov for å kjøre bil for å levere barn, eller 

om du kan gå til fots. 

2. Husk at hele området er en 30-sone, og tilpass farten til dette 

3. Kun ansatte og foresatte med spesiell tillatelse har lov til å kjøre inn på skolens område på 

dagtid – overhold innkjøringsforbudet da det er mange barn som beveger seg på den smale 

veien opp til skolen 

4. Utenfor AKS er det All stans forbudt-skilt – overhold dette forbudet. Stopp lenger ned i 

Gladvollveien for å slippe av ditt barn, evt parkér ved Joker eller i Furumoen og gå det siste 

stykket 

5. I Herregårdsveien er det mange som stopper og slipper av barna tett inntil fotgjengerfeltet – 

sørg for å stoppe i god avstand fra fotgjengerfeltet for å unngå at barna ikke synes av bilene 

som nærmer seg. Stopp gjerne litt lenger unna enn å stoppe på siden av veien nærmest 

skolen, da parkering på begge sider av veien gjør veien smal og mindre oversiktlig for barn og 

sjåfører. 

6.  Mellom 08.05 og 08.25 står det skolepatrulje ved de tre fotgjengerfeltene i Herregårdsveien 

og i Ljabruveien. Vis hensyn til disse, som er der for å hjelpe barna trygt over veien. Du er 

forpliktet til å stoppe uoppfordret foran fotgjengerfeltet når det er barn som skal over veien. 

Husk å respekter skolepatruljens signaler. 

7. FAU organiserer daglig trafikkvakter der 2 foreldre følger med på trafikken i Gladvollveien og 

Herregårdsveien, for å bistå til at det ikke oppstår farlige situasjoner. Støtt opp om dette 

tiltaket ved å melde deg på trafikkvakter når dette legges ut. 

8. Skolen mottar jevnlig klager om at foreldre parkerer på private parkeringsplasser. Særlig 

opplever tannlegekontoret i Jokerbygget dette, noe som gjør at deres pasienter ikke får 

plass. Bruk parkeringsplassen foran Joker, gateparkering i Gladvollveien eller gateparkering i 

Herregårdsveien – ikke ta deg til rette på andres plasser. 

9. Vis hensyn – kjør sakte og forsiktig – tenk på at ALLE barna skal komme uskadd til og fra 

skolen hver eneste dag! 

 


