Information om

skolpolisernas
uppdrag

Skolpolisverksamheten började redan 1919 i Detroit i USA.
Många elever skadades i trafiken. För att minska antalet olyckor
organiserade lärarinnan Harriet Beard trafikpatruller bland sina
elever för att de skulle hjälpa sina skolkamrater. Det blev så lyckat
att det senare spred sig över världen.
I Sverige startade skolpolisverksamheten i Stockholm 1953. Den
har varit mycket framgångsrik. I över 50 år har vi sluppit olyckor
på de platser skolpoliserna bevakat. Skolpoliserna arbetar vid ett
hundratal platser varje skolmorgon.

Bästa förälder!
Jag är mycket glad att
din dotter/son vill bli
skolpolis. Varje dag nä
r tiotusentals barn oc
h
ungdomar går till sk
olan, hjälper skolpoli
serna
till att göra skolvägen
säkrare. Jag är stolt
över
Stockholms skolpolise
r.
Denna broschyr ger
dig lite information
om skolpolisverksamh
eten så att du kan
stödja din dotter/son
som vill ingå i denna
viktiga verksamhet.
Tack på förhand för din

hjälp!

Vänliga hälsningar
Karin Ramberg/polis
inspektör
Polismyndigheten i St
ockholms län
Trafikpolisenheten

Samarbete HEM - SKOLA - POLIS
I skolan har rektorn det yttersta ansvaret, men en specialutbildad kontaktperson i skolan - KONTAKTLÄRAREN - tar hand om skolpoliserna och
leder verksamheten. Trafikpolisen har tillsammans med Stockholms skolor
och Trafikkontoret ansvar för hela verksamheten. Din dotter/son måste ha
skriftligt tillstånd av dig för att bli uttagen till skolpolisutbildningen.

Ansvar och kamratskap
Skolpoliserna rekryteras främst ur årskurs fem för tjänstgöring under det
kommande läsåret. Förutom en särskild utbildning i trafikkunskap får skolpolisen träning i att ta ansvar för en viktig arbetsuppgift, den att hjälpa sina
kamrater i trafiken. Som tack för det fina trafiksäkerhetsarbete skolpoliserna
utför anordnas det ett antal speciella arrangemang för dem under läsåret.

Säkerhetszonen
börjar vid
stora granen !

Skolpolisarbetet
Skolpoliserna arbetar vid övergångsställen som ligger närmast skolan.
Skolpolisen VARNAR sina skolkamrater genom att sträcka ut armarna när
det är fordon i säkerhetszonen (ca 100 m från övergångsstället). När det
är tomt i säkerhetszonen eller om fordonen har stannat för att släppa över
gående, tar skolpolisen ner armarna och stiger åt sidan. Skolpoliserna
går aldrig ut i körbanan för att stoppa fordon!

Stanna och släpp över barnen!
Ett obevakat övergångsställe där det står skolpoliser är fortfarande obevakat. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående som gått ut på eller ska
gå ut på övergångsstället.
När skolpoliserna sträcker ut armarna är det ett VARNINGSTECKEN
för barnen att ett fordon närmar sig övergångsstället. Det är INTE ett
klartecken för fordon att det är fritt fram att köra!

r!
olise
er.
Skolp ill gå öv
v
som
r jag
Barn stanna !
t
Då
klar
själv

Schemalagda tider
Skolkamraterna litar på att skolpoliserna finns på plats för att hjälpa dem.
Det är därför viktigt att skolpolisen är noga med sina arbetstider. Skolpoliserna står på anvisad plats ca 20 minuter på morgonen innan skolan börjar.
De arbetar 5 dagar var 3:e vecka och alla får ett eget schema. Hjälp din
dotter/son att passa tiden!

Klädsel
Skolpoliserna måste alltid bära sin uniform när de arbetar. Det är mycket
viktigt för säkerheten att de syns bra. Skolpolisen har en orange uniform.
När det är minusgrader ska skolpolisen klä sig varmt - mössa, vantar och
vinterskor.

Försäkring
Skolans försäkring som tecknats för eleverna gäller även skolpoliserna.
För mer information kontakta elevens skola.

Vi skolpoliser hjälper dig i trafiken.
Respektera vårt arbete och skydda
oss unga med ditt goda omdöme!

Har du frågor
om skolpolisverksamheten?
Då kan du vända dig till:
– Kontaktläraren
– Trafikpolisenheten/skolpolisverksamheten
		 tel 401 7740
		 karin.ramberg@polisen.se
– Trafikkontoret/skolpolisverksamheten
		 tel 508 27 687, vx 508 27 200
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