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torsdag 12. januar 2023 
 

Trygg skolevei for alle i forbindelse med åpning av Fjellhamar skole  
  
16. januar åpner Fjellhamar skole i nye lokaler i Marcus Thranes vei 96.  
Etter dette er vi forberedt på at trafikksituasjonen vil endre seg, og det vil bli mer biltrafikk i 
rundkjøringen Marcus Thranes vei/Kloppaveien. Både Fjellhamar og Fjellsrud skole har oppstart 
mellom 08.15 0g 08.30, så den største trafikkmengden vil nok være mellom 08.00 og 08.30. 
Rektorene og FAU ved begge skoler har samarbeidet om noen retningslinjer vi oppfatter som 
fornuftige i den situasjonen vi nå kommer i.  
 
Vi oppfordrer på det sterkeste at flest mulig elever går til skolen. Det er et effektivt tiltak for å 
redusere trafikken rundt Fjellhamar og Fjellsrud skole. Det er fint at det organiserer gå-grupper slik at 
elevene har noen å gå sammen med. Dette er både sosialt og gir elevene mosjon og frisk luft. I 
enkelte tilfeller er det nødvendig at elevene kjøres til skolen, og da er det viktig at foresatte slipper av 
elevene et stykke unna skolen slik at de kan gå det siste stykket. Dette er også effektivt for å gjøre 
skoleveien tryggere for alle.  
 
Her er steder vi oppfordrer til å slippe av elevene:  

 Fjellhamar Torg. Elevene kan gå det siste stykket på den nye gangveien rundt Fjellhamar 
stadion og ta undergangen under jernbanen. For ungdomsskoleelevene vil det være gangvei 
gjennom Torget ved nye Fjellhamar skole.  
 Fjellhamar stasjon. Herfra kan elvene gå den nye gangveien langs Marcus Thranesvei helt 
fram til den nye skolen. Derfra er det fotgjengerovergang for ungdomsskoleelevene.  
 Det er også mulig å slippe av elevene ved Fjellhamar kirke eller i parkeringslommer langs 
Haneborgveien.   
 

Parkeringsplassen ved Fjellsrud skole vil skiltes om fra 16. januar. Parkeringsplassene vil være 
forbeholdt ansatte ved Fjellsrud skole, Fjellsrud barnehage og Fjellhamar skole med gyldig 
parkeringsbevis. Det vil bli enveiskjørt gjennom plassen, og plasser ut mot Kloppavien vil bli skiltet 
slik at foresatte med barn i Fjellsrud barnehage og foresatte som skal levere barn på SFO ved 
Fjellhamar skole kan parkere med kortest mulig opphold.   
For disse ber vi om at levering må gå så raskt som mulig.   
Man tar opp parkeringsplassen for andre som ønsker slik at det ikke er tid for lange samtaler med for 
eksempel andre foresatte. Vi ønsker ikke at elever til Fjellsrud skole skal slippes av her mellom 07.00 
og 09.00. Plassen må forbeholdes foresatte til de yngste elevene (opptil 2. klasse). Se vedlagt 
skiltplan.  
 
Den nye drop-sonen langs den nye flerbrukshallen/svømmehallen kan benyttes for å slippe av elever 
til Fjellhamar skole og Fjellsrud skole, men dette må skje med raskest mulig stopp. Her oppfordrer vi 
til at ikke sjåføren forlater bilen, men sørger for god avvikling av trafikken.  
FAU ved Fjellhamar og Fjellsrud skole har mobilisert flere trafikkvakter i uke 3. Kommunen stiller også 
med observatører. Vi skal evaluere situasjonen etter to uker.  
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Oversikt over anbefalt skolevei (gult), dropsoner om elever kjøres deler av veien til skolen (rødt) og dropsone ved skolen for 
1.-2. trinn (oransj) 
 
Ellers oppfordrer vi alle elevene til å bruke refleks på skoleveien. Det er mørkt, og det er viktig at alle 
synes godt. Vi oppfordrer også til at foresatte bevisstgjør elevene på at det ofte er glatt og 
stoppelengden til bilene er lengre enn normalt. Når det er mye snø blir veiene trangere og elevene 
bør gå etter hverandre fremfor flere i bredden der det ikke er gangvei/fortau.  
Vi må hjelpe hverandre til en tryggere skolevei for elevene. Her kan alle bidra og alle har et felles 
ansvar for at det skal være trygt. Vær ute i god tid om morgenen slik at ikke tidspress og stress øker 
faren for å ta dårlige beslutninger i trafikken.  
  
Mvh  
Marianne E. Kolobekken, rektor Fjellhamar skole  
Truls Wagener, rektor Fjellsrud skole  
FAU Fjellhamar skole  
FAU Fjellsrud skole  
 

 

 

 
Vedlegg: Skiltplan for parkeringsplassen v/Fjellsrud skole 


