Vinterlek, snö och halka
När det är vinter, snö och dålig sikt är
det särskilt viktigt att uppmärksamma
trafiksäkerheten kring skol- och fritidsvägarna. Efter ett snöfall är det viktigt att
skol- och fritidsvägarna är skyddade mot
biltrafik. Om gång- och cykelbanan ligger
intill körbanan kan den vara övertäckt
med snö.

trafikerad väg. Då är det bra om det
finns bildäck i kanten som skydd. På en
del skolor studerar eleverna skidbacken
tillsammans med lärare och föräldrar.
Därefter ges förslag till kommunans
variga om brister och fel som behöver
åtgärdas.

Barnen blir kanske tvungna att gå ute
i körbanan om plogbilen har lagt upp
snön på vägkanterna. Oftast plogas
körbanan först och snön hamnar upp
mot sidorna. Stora snövallar kan också
skymma sikten.

På många skolor anordnar man en
vinterdag i skogen.

EN VINTERDAG I SKOGEN

Efter det första snöfallet är barnen iv
riga att få komma ut på rasterna och
göra snöskulpturer. De gör snögubbar,
ljuslyktor och bygger snökojor. På många
skolor kör föräldrarna in på skolgården
för att släppa av och på barn. På en del
skolgårdar finns även parkeringsplats
för personalen. Halka och snöhögar som
skymmer sikten ökar risken för olyckor.
Vinteraktiviteter som slalom, snow
board och skridskoåkning m m kan
orsaka skador, men det finns bra sätt att
förebygga dem. Att använda hjälm vid
skid- och snowboardåkning liksom vid
skridskoåkning minskar risken för hu
vudskador. Att ha med sig isdubbar, lina
och ispik på isen kan rädda liv om isen
brister.
Vid en del skidbackar är sikten skymd
och delar av backen ansluter mot en

Så här berättar Karin:
”Först samlades vi utanför skolan och
sen gick vi till bryggan och ut på isen
som ligger intill skogen. Vi lekte och
fikade när vi var framme i skogen.
Efter det gick vi till sjökanten där
gjorde vi isskulpturer, åt soppa, värmde oss vid elden och lekte lekar!! Det
var en rolig dag!”

