
ARBEIDSINSTRUKS FOR TRAFIKKVAKT   
 

Denne instruksen er laget for å veilede foreldre som skal stå trafikkvakt i Vinderenkrysset 

(krysset Slemdalsveien og Holmenveien v/Vinderen T-banestasjon) og i Jerniakrysset 

(Borgenveien/Holmenveien). 

 

Det er svært viktig at du som er vakt, leser denne instruksen nøye for å være informert om hva 

ditt ansvar går ut på. 

Hvorfor vaktordning? 

Foreldre har trafikkvakt i Vinderenkrysset for å sikre at barna kommer tryggest mulig til skolen. 

Skolepatruljen (barn 7. klasse) får ikke stå vakt her fordi skolen anser det som for utrygt i en 

utsatt og uoversiktlig trafikksituasjon. Det er derfor foreldre med barn i 1.- 4. klasse som bytter 

på oppgaven.  

Hvor mange vakter må jeg stå pr. år? 

Normalt blir to til tre vakter per barn i året. 

Hvem har ansvar for å si fra når og hvor jeg skal stå vakt? 

FAU-representanten i klassen fordeler vakter og informerer om hvem som skal stå vakt.  

Hva gjør jeg hvis jeg ikke kan stå vakt den dagen jeg er satt opp? 

Kan du ikke stå den dagen du er satt opp, så er det ditt ansvar å bytte med en av de andre foresatte 

i klassen. Finner du ingen å bytte med, så skal du gi FAU-representanten din beskjed. 

Hva hvis jeg blir syk? 

Blir du syk eller må reise bort den dagen du skal stå vakt, må du gi FAU-representanten i klassen 

beskjed snarest mulig. 

Når starter og slutter vakten? 

Vakten varer fra 07.50 til 08.35.  

 

Vakten starter kl. 7.50 for å sikre krysset for elever som begynner på skolen kl. 08.00. De siste 

fem minuttene etter halv ni er viktige da de som er sent ute kanskje har størst behov for å komme 

trygt over krysset. 

Hva har jeg på meg? 

Vakten tar på seg gul refleksvest for å være synlige for både bilister og elever.  

Hvor skal jeg stå og hva skal jeg gjøre? 

Den som står vakt har en aktiv og til tider krevende rolle som innebærer å fysisk delta i å øke 



sikkerheten for barna. 

 

Vakt 1 står i Slemdalsveien på perrongsiden, vis à vis Espresso House. Ta et skritt ut i veien og 

sikre overgangen for barna. Ute i veien er det viktig at trafikkvakten står på nordsiden av stripene 

(dvs. nærmere Rikshospitalet enn Majorstuen). Ikke bli stående borte ved knappen for å trykke 

for grønn mann! Der er du helt usynlig for bilistene. Trafikkvakt i refleksvest er mye mer synlig 

når du står nærmest bilistene som kjører rundt hjørnet eller de som kjører på rødt nedover 

Slemdalsveien. 

 

Ved signal «grønn mann» går vakten ut og blir stående i fotgjengerfeltet slik at han/hun tydelig 

markerer for bilister at her kommer det fotgjengere. Barna skal selvfølgelig ikke gå før vakten har 

sikret at det er klart. 

 

NB! Vær obs på biler som tar høyresving over gangfeltet ned mot Majorstuen for å rekke over før 

T-banen kommer. Det hender at signal «grønn mann» er gitt, men så kommer det allikevel en bil i 

høy fart. Vakten må passe på å ikke sette sitt eller barnas liv i fare ved å gå ut i fotgjengerfeltet 

før det er sikkert. 

 

Ved signal «rød mann» er det vaktens oppgave å holde barna trygt innenfor fortauet, og at de er 

rolige. Lekende barn kan lett komme ut i veibanen. Vakten har ansvaret for å trykke på knapp for 

signal «grønn mann», og gjøre klart til å lede barna over veien. Forsøk å få fotgjengerne til å 

trekke innover mot perrongen. Det blir ofte fullt, og barna blir stående ute i T-banesporet og 

vente. 

 

Vakt 2 står på fortaushjørnet utenfor inngangen til Jernia. Hensikten med denne plasseringen er 

todelt: 

1. Å sørge for at barna kommer seg trygt over gangfeltet på et sted der biler ofte bruker motsatt 

kjørefelt for å manøvrere seg gjennom krysset. 

2. Å minne bilister og syklister om at de nærmer seg et overgangsfelt for skoleelever og et 

område der det ferdes mange barn, ikke bare i retning skolen, men også nedover Tuengen 

allé/Charlotte Andersens vei.  

Hvorfor er det ikke vakt andre steder? 

FAU har inntil videre bestemt at innsatsen må konsentreres. Vi står derfor ikke vakt ved 

overgangen til Shell eller på Steinerud. Si gjerne fra til din FAU-representant dersom du har 

kommentarer/tilbakemeldinger om ordningen! 

 

Hva gjør jeg hvis noe alvorlig skjer? 

 

Ring ambulanse 113. 

 

Uansett: Gi en rapport til FAU-representanten i klassen om hvordan vakten gikk og om det var 

noen spesielle hendelser eller utfordringer. Dette er viktig dokumentasjon i FAUs kontinuerlige 

arbeid for å få en sikrere skolevei for barna våre. 

 

Takk for at du stiller opp! 


