
HVORFOR ?  
• Teie Skole er bygd slik den er og alle kan bidra til å

  gjøre trafikkbildet best mulig for barna.

• Når færre kjører inn mot skolen, blir det tryggere  

  rundt skoleporten. 

• Trygge og sikre skoleveier motiverer flere til å gå  

  og sykle. 

• Barn som går og sykler får mosjon, frisk luft, treffer  

  venner og blir vant til å ferdes i trafikken. 



HJERTESONE 
VED TEIE 
SKOLE – TRYGG 
SKOLEVEI

Trafikksituasjonen ved Teie 

Skole kan være trang og 

uoversiktlig. Spesielt når mørke, 

vinter og snø kommer viser 

erfaring at trafikkaos oppstår 

rundt skolen – dette kan vi alle 

unngå sammen. 

Foreldrenes arbeidsutvalg 

(FAU) og rektor ved Teie Skole 

har følgende oppfordringer i 

forhold til kjøring av elever til 

skolen:

•  Levering av barn (droppsone)  

  skal skje langs Øvreveien.

•  Følge barna helt inn? -  park  

  er da på parkeringsplassen   

  ved Teigar/Nøtterøyhallen.

•  Vi ønsker ikke kjøring og  

  parkering inn på skolens  

  område ved rundkjøringen.

•  Vi ønsker ikke parkering i  

  området  på oversiden av   

  barnehagen i «rundkjøring»

  og langs adkomstveien inn

  mot skolen - pga fare ved  

  rygging midt i skoleveien.

•  Parkeringsplassene ved 

  Tiritoppen Barnehage skal ikke  

  benyttes. 
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TAKK 
FOR DITT 
BIDRAG!

Vil du bidra – kontakt FAU via vår nett side under skolen:

www.faerder.kommune.no/teie-skole - Råd og utvalg 

Mvh FAU – som gjør en innsats for våre barn.

Om FAU

Foreldrerådets Arbeidsutvalg - FAU -  er foreldrestemmen 

overfor skolen. FAU er hjemlet i Opplæringslovens § 11-4.

Alle foreldre som har barn ved Teie Skole, er medlemmer 

av skolens foreldreråd. Foreldremøtene på våren velger sin 

representant til FAU for 2 år.

FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen 

og hjemmet, og sikre reell medvirkning fra foreldre og ha 

medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.


