
Sparkesykling og sykling til og fra skolen 
 

20. august 2015 fastsatte Kunnskapsdepartementet endringer i forskrift til 1  
Opplæringsloven § 12-1. Endringen består i at det nå er foreldrene som avgjør 
om elevene får sykle på skoleveien eller ikke. Endringen er trådt i kraft.  

 
FAU ved Sørli Skole behandlet saken 02.09.20, etter betydelige 
bekymringsmeldinger fra foreldre, og beboere ved Sørli Skole. 
 
FAU oppfordrer likevel foreldre til å være varsomme 
og kloke i sine valg med tanke på̊ barnets utvikling og 
alder. Trafikkregler, samt utvikling av synet, tilgang 
på̊ gang-sykkelveg osv. er noen faktorer man bør 
tenke på̊.  
 
Har man mulighet til å sykle sammen med barnet sitt, er det flott. 
  
Her på̊ skolen tar elevene sykkelprøven om våren på̊ 4.trinn, og FAU anbefaler at 
elever starter å sykle først på̊ 5.trinn. Vi oppfordrer alle til å tenke seg godt om 
før de slipper barna ut i trafikken på̊ egen hånd. Vi forholder oss til Trygg Trafikks 
anbefalinger:  
•  Der det er mulig bør barna gå til skolen, gjerne sammen med voksne. Frisk luft 
og fysisk aktivitet gir elevene en god start på̊ skoledagen.  
•  Øv på̊ skoleveien sammen med barna.  
•  Foreldre eller andre voksne kan samarbeide om å følge og hente  
barna på̊ skolen hver sine dager.  
•  Barn bør være 10-12 år gamle før de sykler alene i blandet trafikk. Det er først i 
denne alderen de har forutsetninger for å kunne sykle i et vanskelig trafikkbilde.  
•  Foreldre kan gjerne sykle sammen med barna til og fra skolen før de er gamle 
nok til å sykle alene.  
 
Sparkesykkel/sykkel/ Elektriske framkomst- midler  
(Elektrisk ståbrett/selvbalanserende scooter/smartwalk brett/mini Segway, en-
hjuling, el-sparkesykkel)  
 

• Vi anbefaler at ingen fra 1-3 klasse skal bruke sparkesykkel 
eller sykkel. 

• Vi anbefaler at de elevene som har tatt sykkelprøven, om å 
være gode forbilder (Sykle rolig, vise hensyn til andre elever, 
sykler på gangveien, og ikke midt i veien). 

• Du skal bruke hjelm (både store og små).  
• Sparkesykkelen og sykkel skal parkeres i sykkelstativet  
• Ved Sørli skole anbefales ingen former for elektriske 

framkomstmidler. 
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