Tips för att komma igång
 Skafa klasslistor från skolan och välj ut några familjer i ditt när






område som har barn i samma ålder. Det kan vara praktiskt med
barn i samma klass som då har samma tider.
Ta kontakt med familjerna och undersök intresset. Kanske skolan
kan hjälpa till att ge tid på föräldramöten.
Bestäm vilka dagar och tider som ska gälla. Det kan vara bra att
inleda med en eller två dagar i veckan. Om ni är fem familjer som
samarbetar innebär det att varje familj har ansvar för en dag per
vecka. Om barnen slutar vid olika tider kan det vara enklast att
bara gå på morgonen.
Ha god framförhållning! Gör ett schema för hela
terminen där varje familjs ansvarsdagar
är tydligt inskrivna.
Bestäm tid och mötesplats eller gå
från hem till hem.
Sätt upp rutiner för vad som
gäller om ett barn eller
en förälder är sjukt.

Lycka till
önskar vi på
Älmhults kommun!
Det kommer gå
som smort.
www.almhult.se

VI ÄR PÅ
GÅNG!

Stora äventyr börjar med små steg

Ta det första steget

Vad är en vandrande skolbuss, kanske du undrar? Låt oss gå rakt på sak.
En vandrande skolbuss är när familjer turas om att gå med sina egna
och andras barn till och från skolan på ett organiserat sätt.

Alla som går med i en vandrande skolbuss får en refexväst att ha på sig
till och från skolan. Västar fnns att hämta i kommunhusets reception,
Stortorget 1.

En vandrande skolbuss är bra på många sätt. Barn som promenerar på
morgonen är piggare, friskare och mer koncentrerade i skolarbetet.
Både stora och små får motion och gemenskap. Det sparar tid, ger färre
bilar runt skolan och barnen slipper ha en massa spring i benen på lektionerna. Dessutom är det ett enkelt och konkret sätt att bidra till
en bättre miljö.

Ni hittar mer information om vandrande skolbussar, enkla kom-igångmallar och schema på: www.almhult.se/vandrandeskolbuss
För mer information kontakta:
Cecilia Axelsson, miljöstrateg, cecilia.axelsson@almhult.se
Anette Degerman, folkhälsosamordnare, anette.degerman@almhult.se

𝅘𝅥𝅮

🎝

Vi fastnar aldrig i kö och
blir sena. Och vi slipper
en massa spring i bena.

🎜

Visste
du att…
Barn som promenerar
på morgonen får bättre
inlärningsförmåga,
är friskare och orkar
med dagen bättre.

🎝

Leka stoja,
springa eller gå.
Istället för att på
tomgång stå.

𝅘𝅥𝅮

