Sikker på sykkel 2019 – fremdriftsplan.

August 2018:
Lokalavdelingene får informasjon om at om at Sikker på sykkel gjennomføres også i 2019. All
informasjon legges ut på hjemmesiden www.sikkerpåsykkel.no. Informasjonene finnes under
artikkel: For lokalavdelingen.
Avdelingene kan dermed kontakte skolene med beskjed om at NAF sykkelopplæring Sikker på sykkel
gjennomføres i 2019
Høsten. 2018: (så tidlig som mulig)
Lokalavdelingene henter informasjon og skriv på hjemmesiden:
All informasjon og skriv ligger klar for utskrift i PDF.
•

•
•
•
•
•
•

Brosjyren «NAF Sikker på sykkel» som kan brukes til å hjelpe skolen med teori og praksis
samt motivere skolene. (sendes ut på forespørsel)
Finnes på hjemmesiden i PDF
Sikker på sykkel 2019 - fremdriftsplan
Informasjonsskriv til lokalavdelingene
Invitasjonsskriv til skolene
Påmeldingsskjema for lokalavdelingene
Påmeldingskjema for skolene
Påmeldingsskjema for deltakelse i Landsfinalen

Alt dette materiellet kan skrives ut fra Internett: www.sikkerpåsykkel.no
Dersom det er problemer med å utføre dette selv kan dere henvende dere til undertegnede for å få
materiellet sendt i posten
Noe av dette materiellet tas med til skolene.
NAF har fokus på trafikksikkerhet og trafikanten, og håper på seriøs behandling av Sikker på sykkel i
skolen, med forpliktende påmelding. I henhold til gjeldene læreplaner for grunnskolen, skal barn ha
trafikkopplæring med fokus på fotgjengere og syklister i de klassetrinn NAF har fokus på.
NAF sitt hefte «Sikker på sykkel» er beregnet som et hjelpemiddel til læreren. Legg også merke til
linker som ligger på hjemmesiden. Disse kan være til god hjelp både for lærer og elev.
Eks.
https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/Syklist
https://www.tryggtrafikk.no/trygg-og-sikker-sykling/trafikkregler-for-syklister/
https://syklistene.no/prosjekter/sykkelvennlig-skole/

Husk at skolene må følges opp.
Uke 10, mars 2019:
Siste frist for påmelding, og skolene må kontaktes for tilbakemelding.
Det er viktig å ta kontakt med de skolene som ikke har gitt tilbakemelding på om de ønsker å delta
eller ikke. Skolen har mange oppgaver og henvendelser, og slike frister kan lett glemmes.

Mars 2019:
Det er viktig at lokalavdelingene sender inn behov for materiellet slik at vi får et riktig grunnlag for
antall til trykk.
Lokalavdelingene mottar læremateriell, teorioppgaver, fasit og diplomer på bakgrunn av
påmeldinger fra skolene. Dette materiellet skal skolene bruke til teoriprøven og sykkelprøven.
Materiellet distribuerer lokalavdelingene videre til skolene så raskt som mulig.
Det er viktig at lokalavdelingens kontaktperson følger opp og holder god kontakt med skolene.
Uke 19 mai. 2019:
Resultatlistene fra skolens sykkelprøve må sendes inn til lokalavdelingen de tilhører.
(siste frist)
En jente og en gutt.
Dette er viktig for at lokalavdelingene får planlagt sine Distriktsfinaler.
Lokalavdelingen bestemmer selv hvor mange fra hver skole som kan delta i Distriktsfinalene.
Av erfaring vet vi at dette slurves det en del med, så her må lokalavdelingen følge opp skolene.
April - mai 2019
Gjennomføring av Distriktsfinaler.
NAF arrangerer lokale Distriktsfinaler for vinnere fra skolene i distriktet.
Husk å inviter lokalpressen samt bruke sosiale medier for å promotere arrangementet
Resultatlistene fra Distriktsfinalene sendes fortløpende.
Umiddelbart etter at resultatene er klare, må arrangøren informere om hvem som har vunnet
Distriktsfinalen.
En jente og en gutt.
Dette er viktig for at landsfinalen kan gjennomføres på en god måte.

Arrangøren SKAL benytte tilsendte skjema, og sørge for at alle nødvendige opplysninger om
deltakerne er med. Dette er svært viktig da det er rimelig umulig å følge opp dette, i og med at vi ikke
har informasjon om når og hvor hver enkelt Distriktsfinale er.
Skjemaet sendes til Kjell Jarslett i NAF Trafikktrening. kjell.jarslett@naf.no
Uke 22, 1. juni 2019:
NAF arrangerer Sikker på sykkel landsfinale i Letohallen 1. juni. 2019
Det understrekes at det er viktig at alle påmeldinger, fra NAF-avdelingene, fra skolene og
deltakelse til landsfinalen skjer på skjemaene som finnes på hjemmesiden www.sikkerpåsykkel.no
under artikkel: For lokalavdelingene.

Oslo oktober 2017

Kjell Jarslett
NAF Trafikktrening

