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Høringsvar - forskrift om rammeplan for grunnskoleutdanning. 

Innledning 
Norges Automobil-Forbund (NAF) registrerer at vi ikke står på høringslisten vedrørende 
forskrift om rammeplan for grunnskoleutdanningen. Vi ønsker allikevel å  komme med 
enkelte synspunkter i forhold til nevnte høring. 
 
Bakgrunnen for at NAF ønsker å gi innspill til denne høringen, er at vi kontinuerlig 
arbeider for trafikksikkerhet med målsetting om at det vil  bidra til å redusere 
trafikkulykker, ikke minst blant barn og unge. Det argumenteres godt for, fra mange hold, 
at for å oppnå reduksjon i trafikkulykkene er vedvarende holdningsskapende arbeid en 
kritisk suksessfaktor. Således er grunnleggende trafikkopplæring i skolen sentralt. Skal 
vi lykkes med arbeidet er det derfor nødvendig at trafikkopplæring reflekteres i 
rammeplan for grunnskolelærere. 
 
NAF har i en årrekke argumentert for at trafikkopplæring blir implementert i hele det 
obligatoriske skoleverket. NAF har tidligere (tidlig på -90 tallet) utviklet en halvårsenhet i 
trafikk for lærerutdanningen. Denne ble det undervist etter ved flere lærerskoler. 
 
Trafikkopplæring/trafikksikkerhet. 
Gjennom Nasjonal Transportplan (NTP), har regjeringen argumentert for styrket 
trafikkopplæring i skolen fordi det kan vises til at trafikkopplæringen har positiv 
betydning for trafikksikkerheten. Videre finner vi i Nasjonal Handlingsplan for 
Trafikksikkerhet på veg 2006-2009, under avsnittet trafikanttiltak, god argumentasjon for 
at læring av trafikk- og risikoforståelse er en livslang prosess og derfor må starte tidlig. I 
dette dokumentet forventes at trafikkopplæringen for barn og unge blir styrket i 
skoleverket. 
 
Det fremstår som rimelig klart at skal man nå slike mål, må også 
Kunnskapsdepartementet legge til rette for at sikkerhet og trafikkopplæring blir ivaretatt 
som en obligatorisk del i grunnskolelærerutdanningen både gjennom forskrift og 
nasjonale retningslinjer for fagene. 
Dette må gjelde for begge de foreslåtte utdanningløpene i grunnskolelærerutdanningen. 
 
Alle barn og unge er store deler av dagen aktive trafikanter. Barn og unge oppfordres til 
å gå til og fra skolen. Grunnskolens elever representerer de myke trafikanter, både som 
forgjengere og syklister. Det er derfor et betydelig samfunnsansvar å legge forholdene til 
rette for at denne gruppen trafikanter også kan ferdes trygt og sikkert på skoleveien. 
Derfor må trafikkopplæring gjenspeiles både i lærerutdanningen og fagplaner. 
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NAF ber om følgende budskap implementeres i kapitlet om læringsutbytte for 
kandidatene i begge utdanningsløp at: 
 
 ”Kandidaten har kunnskap og kompetanse til å ivareta elevenes sikkerhet, særlig med 
henblikk på trafikk ”.  
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