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Invitasjon til å søke om å bli pilotskole for prosjektet Hjertesone – tryggere skolevei
Utdanningsetaten inviterer alle Osloskoler med barnetrinn til å søke om å bli pilotskole for
prosjektet Hjertesone – tryggere skolevei.
Det vises til flertallsmerknad fra Bystyrets budsjettvedtak 2018 om hjertesoner. I skoleåret
2018/2019 skal hjertesoner piloteres på to skoler i Oslo. Målet er at opplevd sikkerhet og
trygghet ved gåing og sykling til skolen skal forbedres.
Hjertesone er et prosjekt som hjelper til å få mindre biltrafikk rundt skolen, og gjør det sikrere
for elevene å gå eller sykle. Det går ut på å skape bilfrie områder rundt skolene, og sikre
trygge og attraktive skoleveier.
For å oppnå gode resultater bør fysiske tiltak, trafikkregulering og holdningsskapende arbeid
utgjøre en helhet. Å få til hjertesone rundt skoler i Oslo skal være et samarbeid mellom den
enkelte skole, Undervisningsbygg som eier og drifter av skolebygg med skolegårder,
parkeringsplasser og lignende, og Bymiljøetaten som skiltmyndighet og ansvarlig for de
kommunale veiene.
Hva må skolene gjøre for å søke
Skolene må bruke vedlagt skjema for å søke om å bli pilot. Vedlagt er også diverse
informasjonsmateriell som er utarbeidet av Trygg trafikk/Hjertesone-prosjektet.
Utdanningsetaten ber rektor distribuere materiellet til FAUene og be dem utarbeide søknad,
dersom de ønsker det. Søknadene skal forankres i skolenes driftsstyre, hvor FAU også er
representert.
Å bli valgt ut som pilotskole vil forplikte skolen til å ha en aktiv rolle i å drive arbeidet med å
skape en hjertesone rundt skolen.
Det er ønskelig at de to skolene som blir valgt til pilotskoler innledningsvis skal gjøre en
kartlegging ved hjelp av Bymiljøetatens kartleggingverktøy Trafikkagenten. Det vises til
http://www.trafikkagenten.no/.
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Andre aktuelle tiltak kan være holdningskampanje blant foreldre og nærmiljø, endringer i
skolens parkeringsarealer eller atkomst, fartssoning rundt skolen, fartsdumper, endringer i
hente- og leveringsarealer med bil, gang- og sykkelveier rundt skolen eller lignende.
Hvilke tiltak som er aktuelle for den enkelte skole må avklares i dialog mellom UDE
v/skolen, BYM og UBF, og finansieres innenfor rammen av den enkelte virksomhets
ansvarsområde.
Utdanningsetaten vil følge opp skolenes deltakelse i piloten og bistå i dialogen med
Undervisningsbygg og Bymiljøetaten, men det er skolen/FAU selv som har ansvar for å drive
arbeidet og foreslå tiltak. Når to pilotskoler er valgt, vil det arrangeres et eget oppstartsmøte.
I tilegg til materiellet som er vedlagt, vises det til www.hjertesone.no og
facebook.com/hjertesone. Her ligger det også informasjon om gode eksempler på
Hjertesoneskoler i Alta, Drammen og Sandnes.
Utdanningsetaten ønsker å bidra til oppmersomhet rundt temaene trygg skolevei og
hjertesoneprosjektet, og kommer til å informere om søknadsprosessen og hvem som velges ut
som pilotskoler på skolenes nettsider og i og sosiale medier. Skolene som velges til piloter vil
få utdelt materiell som t-skjorter, reflekser, brosjyrer ol., og oppfordres til å starte opp
prosjektet med en Hjertesone-kick-off.
Framdrift
Fristen for å søke om å bli pilotskole for prosjektet Hjertesone – tryggere skolevei er 19.
oktober 2018.
Utdanningsetaten vil i samarbeid med Undervisningsbygg og Bymiljøetaten velge to
pilotskoler innen 1. november 2018.
Etter at pilotskolene er valgt ut, skal tiltaksplan for aktuelle tiltak utarbeides av skolene/FAU
innen 31. desember 2018. Tiltakene skal gjennomføres innen 31. mai 2019.
Deretter vil det gjennomføres en evaluering av pilotene i regi av Utdanningsetaten,
Undervisningsbygg og Bymiljøetaten, og det vil utarbeides en plan for videre utrulling av
hjertesoneprosjektet for skoleåret 2019/20.
Med hilsen
Harald Øvland
avdelingsdirektør
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