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GÅ TIL SKOLEN
-BEINTØFT

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

DU TRENGER:
Trygg skolevei eller følge av en 
voksenperson

Trygg skolevei!
Har dere en farlig skolevei? Kontakt lokalpolitik-
erne i din kommune, og be om sykkelsti og fortau. 
Har dere lang skolevei? Kanskje kan skoleskys-
sen ha en snuplass et stykke fra skolen. Alle 
foreldre som kjører og skolebussen kan stoppe 
der, slik at alle går den siste biten fram til 
skolen. Da blir den lokale forurensingen litt 
mindre, det blir tryggere rundt skolen og alle får 
beveget seg litt før skoledagen starter. 

Har dere behov for en følgesvenn eller er det 
et farlig kryss noen voksne bør passe på? 
Foreldrene deres kan ta det opp i foreldrenes 
arbeidsutvalg (FAU).

ÅRSTID: Alle

HVA: Gå eller sykle til skolen istedenfor å sitte 
på med mor eller far.

HVORFOR: Klimaet på jorda er i endring. 
Bilkjøring bidrar til klimagassutslippene. Ved å gå 
til skolen kan dere gjøre noe bra for klimaet vårt. 

SLIK GJØR DU: Stå opp tidlig nok så du rek-
ker å gå til skolen. Mange må kjøre fordi de har 
dårlig tid. Ta på riktig tøy, så du ikke fryser, og 
husk refleks om vinteren. Gå istedenfor å sitte 
på med mor og far.

BEINTØFT: Hvert år inviterer 
Miljøagentene alle skolene i Norge til å 
være med på Beintøft. Beintøft-kampanjen 
er en gå-til-skolen-aksjon for hele 
grunnskolen. Vi oppfordrer lærere til å 
registrere sin klasse, slik at vi kan jobbe for 
en tryggere og renere skolevei! 

TRE GODE GRUNNER TIL Å GÅ 
TIL SKOLEN:
– Det er miljøvennlig og vi sparer mye CO2
hvis vi går hver dag! Det blir bedre luft 
rundt skolen med mindre lokal forurensing. 
– Det er moro.
– Dere får frisk luft, blir spreke og opplagte

før skolen starter.
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