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Fantastiske resultater etter halvårs evaluering av trafikkvaktordning 

Lambertseter har vært i forandring de siste årene, boliger bygges og et stort, flott senter 

bringer enda flere mennesker til det som en gang var en liten bydel. Biltrafikk er blitt en 

alvorlig utfordring. Lambertseter skole har nå totalt 640 elever fra 1. – 10. trinn og det er 

viktig at de har en trygg skolevei.   

Våren 2015, besluttet FAU i samarbeid med skolens ledelse å innføre trafikkvaktordningen slik som 

naboskolene allerede har hatt i noen år. Høsten 2015 ble prøveordningen på 6 måneder satt i gang i regi av 

FAUs trafikkgruppe. I denne perioden har hver klasse i trinnene 1 - 7 fått ansvar for trafikkvakt en uke hver. 

Etter prøveperioden har trafikkgruppen utført en evaluering av ordningen med fokus på tid, sted og 

ordningen generelt. Tilbakemeldingene bekrefter at vi treffer godt på vakttiden 08:00 - 08:30 og de mest 

kritiske trafikkovergangene der barna krysser er dekket. Vi skal også vurdere om det er ytterligere behov for 

en vaktplass ved Mellombølgen/Glimmerveien basert på innspillene fra evalueringen. 

FAU er svært fornøyd med resultatet fra evalueringen og har besluttet at dette blir en permanent ordning. 

Selvsagt vil trafikkgruppen fortsette å administrere og hjelpe trinnkontaktene med ordningen. 

Vi takker alle foreldrene ved Lambertseter skole for den innsatsen som blir gjort og er stolte av å si; at også 

Lambertseter skole har fått sin egen trafikkvaktordning! 

Skulle det være spesielle hendelser som skjer eller annen informasjon du ønsker at trafikkgruppen skal vite 

om, da kan du sende en e-post til LambertseterFAU.Trafikk@gmail.com. 

Ellers vil det snart komme en lenke hvor du kan registrere hendelse/rapport etter gjennomført vakt. Denne 

lenken blir sendt til trinnkontaktene. 

Til slutt, vi oppfordrer alle til å rapportere inn trafikk eller andre bymiljø relaterte spørsmål til bymiljø appen 

(se lenkene under). 

http://bymelding.appstor.io (for iOS) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=no.ok.it.bym.melding&hl=no (for Android) 

 

Du trenger ikke være i FAU, bare en forelder som bryr seg  
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