
Hjertesone er et prosjekt som hjelper oss til å få mindre  

biltrafikk rundt skolen. Hjertesone rundt skolen gjør det  

sikrere for elevene til å gå og sykle.

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

 blir vant til å ferdes i trafikken. 

•  Når færre kjører inn mot skolen, blir det tryggere i hjertesonen. 

DITT 
BIDRAG 
ER VIKTIG

Om FAU
FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg - skal representere alle foreldre 

ved skolen og bidra til et godt hjem-skole-samarbeid. 

FAU er foreldrestemmen overfor skolen.

FAU sikrer reell medvirkning fra foreldre og bidrar til at elevenes 

læringsmiljø er trygt og godt.

Hver klasse velger FAU representant på foreldremøtene på våren.

Vil du bidra eller har du en sak til oss? Kontakt FAU via skolens 

nettside under Råd og utvalg, eller din FAU representant.

FAU Teie skole informerer

Noen FAU 
aktiviteter:
 
•   Trygg Skolevei Kampanjer
•   Reflekskampanje.
•   Teiekveld, sosial kveld for  
   5.-7. trinn.
•   Sykkel Fix
•   17. mai, i samarbeid med  
   Teie Vel



Teie barneskole

Nøtterøyhallen

Teigar ungdomsskole
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Parkering.
Følge barna til skolen

HJERTESONE  
ved Teie Skole 
– Trygg Skolevei

•  Droppsonen  er langs Øvreveien. Her skal du ikke forlate bilen.

•  Skal du følge barna helt inn, parkerer du ved Nøtterøyhallen.

•  FAU ønsker ikke kjøring inn på skolens område ved rundkjøringen.

  Elever med spesielle transportbehov får egen tillatelse.

•  FAU ønsker ikke parkering i området på oversiden av barnehagen og  

  langs adkomstveien inn mot skolen mot klatreparken. Da unngår vi  

  rygging i Hjertesonen.

Trafikksituasjonen ved skolen kan være uoversiktlig. Når mørke, 

vinter og snø kommer viser erfaring at trafikkaos oppstår rundt 

skolen – dette kan vi alle unngå sammen. 

FAU har oppfordringer i forhold til kjøring av elever til skolen:


