Skolreseplan för xx skola (mall)
Ersätt gärna med bild från skolan
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Bakgrund
Varför en skolreseplan
En skolreseplan tar ett samlat grepp om de problem och hinder som finns
gällande elevers väg till och från skolan. Skolreseplanen är en överenskommelse
mellan skolan och xx förvaltning om att genomföra förbättringsåtgärder.
På så sätt kan kommunen öka andelen som går, cyklar och åker kollektivt till
skolan, vilket leder till bättre hälsa och en bättre miljö.

Genomförande av skolreseplanen
Följande funktioner ingår i arbetsgruppen som ansvarar för att ta fram
skolreseplanen:
Namn, funktion
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Om skolan
Val av skola
Beskriv hur valet av skola har gjorts och eventuell urvalsprocess. Redogör också
för hur de inledande kontakterna med skolan/skolorna har varit och vilka
reaktioner ni har mött.

Fyll i relevant information nedan
 Antal elever:
 Årskurser på skolan:
 Antal anställda:
 Skolans upptagningsområde:
 Särskilda frågor som rör transporter till och från skolan där skolan varit
aktiv:

Inventering och nulägesbeskrivning
Beskriv hur ni har genomfört kartläggningen: resvaneundersökningar,
platsbesök, samtal med barn, beteendeobservationer, fotografering och
beskrivning av omgivande trafik. Ange också resultaten av desamma.

Fyll i relevant information nedan
 Karta och foton över skolan och närområdet:
 Synpunkter som har kommit in kring trafiksäkerheten:
 Resultat från trafikmängder och hastighetsmätningar:
 Trygga gångpassager i anslutning till skolan:
 Cykelparkeringar i anslutning till skolan, antal och hur de ser ut:
 Lämning och hämtning av elever:
 Hållplatser i närheten av skolan:
 Bilparkeringar i anslutning till skolan, antal:
 P-avgifter eller andra regleringar:
 Hastighetsbegränsningar kring skolan:
 Typ av trafik som passerar skolan:
 Planerade om- eller nybyggnationer i skolans närområde:
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 Aktiviteter som skolan ansvarar, vilka som ligger utanför skolans område,
hur eleverna tar sig dit:
 Leverans av mat och material, sophämtning, plogning, sandning:

Analys
Baserad på förra steget; försök att värdera resultaten, är skjutsningsgraden att
betrakta som låg, medel eller hög? vilka är problemen, vad är risken, finns det
förutsättningar för ändrade resbeteenden m.m.
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Mål
(Målen ska vara mätbara, ha starttid och sluttid och kvantifieras, målen ska
handla om minskad skjutsning och ökad trafiksäkerhet)
Det övergripande målet med skolreseplanen är att:
Följande delmål ska säkra att det övergripande målet nås:
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Handlingsplan
Här beskrivs de åtgärder som ska leda till att målen uppfylls, här beskrivs också
vem som äger frågan.

Fysiska åtgärder
Åtgärd

Målgrupp

När

Ansvarig

Konsekvenser

Ansvarig

Konsekvenser

Beteendepåverkande åtgärder
Åtgärd

Målgrupp

När
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Uppföljning och utvärdering
Efter att ha undersökt problemen idag och kommit med lösningar på dem är det
viktigt att skolreseplanen inte faller i glömska utan att den hela tiden finns
tillgänglig. Här beskrivs vem som ansvarar för uppföljningen av målen och hur
de mäts, samt när. Här beskrivs hur projektet utvärderas som helhet och av vem
och när

Skolreseplanen har arbetats fram och ska följas upp av:
__________________
För skolan XX

_________________________
För XX förvaltning
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Kontaktuppgifter
Ansvarig för skolreseplanen på XXskolan
Namn, titel, e-post, telefon
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