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Trafikkopplæring ved Sigdal ungdomsskole
Som de fleste av dere vet, har skolen i mange år tilbudt alle skolens elever å ta mopedsertifikat på
skolen. De siste årene dette også innebefattet trafikalt grunnkurs, som er nødvendig for å kunne ta
sertifikat uansett klasse. Dette har vi kunnet gjøre fordi vi har en lærer som er særlig interessert i
dette fagområdet som selv kjører motorsykkel, og som har blitt autorisert for å kunne gjennomføre
disse kursene.
Denne læreren var i høst utsatt for en trafikkulykke som førte til at vi måtte omorganisere deler av
opplæringen for å klare å gjennomføre årets kurs. Det ser nå ut til at vi klarer dette, slik at alle de
som hadde meldt seg på trafikalt grunnkurs og mopedopplæring får gjennomført disse kursene slik
de var planlagt.

Ulykken har imidlertid aktualisert spørsmålet om hvor vidt det er mulig for skolen å fortsette å ta
ansvaret for disse kursene også i fremtiden. Jeg har hatt samtaler med læreren som i dag forestår
trafikkopplæringen og har kommet frem til at vi dessverre ikke kan påta oss begge disse kursene
lenger. Hovedårsaken til dette er alderen på læreren og ettervirkninger etter trafikkulykken, og det
faktum at skolen pr. i dag ikke har noen andre lærere som er villige til å påta seg denne oppgaven.
Skolen ønsker i første omgang å begrense nedtrappingen til å gjelde mopedopplæringen. Dette er
det mest tidkrevende kurset, og dessuten det som er mest sårbart i forhold til sykdom på den
aktuelle læreren. Inntil videre tar vi imidlertid sikte på å opprettholde elevenes mulighet til å ta
trafikalt grunnkurs. Dette kan i tillegg komme til å, i større grad, bli en del av den vanlige skoledagen
siden det har kommet et valgfag i norsk skole som heter ”Trafikk”, som gir rom for å avholde trafikalt
grunnkurs.
I tillegg til dette er skolen i dialog med TB trafikkskole, som har ambisjoner om å åpne egen
trafikkskole i Sigdal, om et mulig samarbeid rundt begge kursene (mopedopplæring og trafikalt
grunnkurs). Det er for tidlig nå å si noe om hvordan dette blir, men målet er at ungdommen i Sigdal
fortsatt skal ha et tilbud om begge kursene uten at det skal medføre unødig lange reiser eller større
kostnader enn andre steder i Midtfylket.
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