
 
Trafiksäkerhets- och rastfaddrar för en tryggare skolgång 

Inget barn ska behöva ha en klump i magen när de tänker på skolan. Skolan ska vara en trygg 

plats dit barnen vill gå för att träffa klasskamrater, personal, leka och lära. För att alla barn ska 

få en positiv känsla är det viktigt med tryggheten under skoldagen men också på vägen till 

skolan, under rasterna och när skolan har slutat. Därför behöver vi utveckla ett koncept med 

trafiksäkerhets- och rastfaddrar.  

När fler barn får en trygg skolgång i en trivsam miljö kan de utvecklas till sitt bästa jag. 

Tryggheten under lektionstid, på raster och på vägen till och från skolan påverkar alla tre den 

sammanlagda trygghetskänslan av skolan. Genom fler vuxna på samtliga skolgårdar ökar vi 

tryggheten för de som annars hålls tillbaka på grund av oro.  

Samma sak gäller vägen till och från skolan. Att införa trafiksäkerhetsfaddrar ökar säkerheten 

för yngre att vistas i trafiken med säkra skolvägar och förbättrade trafikåtgärder runt skolor. 

Det skapar även trygghet där stöd tidigare inte funnits. Om trafiksäkerhetsfaddrar finns till 

hands för elever, finns det färre platser för barn att känna oro. Det kan exempelvis handla om 

att finnas till hands vid ett trafikerat övergångsställe eller en järnvägsövergång längs 

skolvägen eller att skapa mer ordning och reda vid hämta/lämna platser vid skolan.  

Idag hjälper exempelvis PRO Östregårdsskolan med rastvakter. I en intervju med både barn 

och rastvakter finns bara positiva kommentarer. Barnen känner sig trygga med fler vuxna på 

skolgården, samtidigt som pensionärer får ett utbyte med eleverna. Eleverna anförtror sig och 

tycker att det är en trygghet att rastvakter alltid finns till hands om det skulle bli konflikter 

eller om någon skadar sig. De äldre som intervjuats om rastfaddrar i Växjö har varit positiva, 

där de känner sig som unga på nytt och att de är piggare i sitt vardagsliv. Med fler friska 

aktiva äldre som vill aktivera sig finns möjlighet att trygga barnens skolgång och möjlighet att 

engageras i samhället.  

Fler goda exempel finns på andra skolor och samarbeten med fler organisationer och 

volontärer men vi ser en tillbakagång av samarbeten mot för några år sedan då 

rastfadderverksamheten var inne. Nu vill vi åter väcka uppmärksamhet kring detta viktiga 

volontärarbete samt bredda det till att även gälla trafiksituationer. Vi är därför övertygade om 

att det skulle vara en god idé om tekniska förvaltningen och utbildningsförvaltningen fick i 

uppdrag att samarbeta kring denna fråga och ta fram ett koncept för Växjö kommun. 

Vi föreslår därför att respektive förvaltningschef får i uppdrag att arbeta fram ett koncept för 

trafiksäkerhets- och rastfaddrar.  
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