
Du styrer Gåbussen med din smartphone

Læs mere om Gåbus på gåbus.dk

Gåbus er en del af indsatsen Sunde Børn Bevæger Skolen, som er et samarbejde 
mellem TrygFonden og Dansk Skoleidræt. Det overordnede mål med indsatsen er, 
at flere børn og unge bevæger sig mere og grundlægger sunde vaner tidligt i livet.

Til Chaufføren

Be Cool 
walk to sChool



Læs mere på gåbus.dk

Gåbus er en del af indsatsen Sunde Børn Bevæger Skolen, som er et samarbejde 
mellem TrygFonden og Dansk Skoleidræt. Det overordnede mål med indsatsen er, 
at flere børn og unge bevæger sig mere og grundlægger sunde vaner tidligt i livet.

hvad går det ud på? 
På faste ugentlige dage hjælper du mindre elever fra 0.-3. klasse 
sikkert til skole. Du er chauffør for bussen, og de er passagerer. 
Du samler de yngste elever op ved fastlagte stoppesteder og 
registrerer dem via en smartphone app.

Men hvordan?
Når du siger ja til at blive chauffør for en Gåbus, får du en dag
fri fra skole, hvor du kommer på kursus sammen med andre
Gåbus-chauffører. Her lærer du alt om, hvordan Gåbus fungerer.

hvem kan blive chauffør?
Du kan blive chauffør for en Gåbus, hvis du går i en af de ældre
klasser og er frisk på udfordringen med at følge en gruppe yngre elever
i skole. Når du er chauffør, fortæller det noget om, hvem du er som
person. Du er en person, der gør en stor indsats for at hjælpe de yngre 
elever, deres forældre - og din skole.

Det får du som chauffør
 Et fedt job, hvor du har ansvar for de små og er en, de ser op til.

 Et hyggeligt fællesskab med jævnaldrende og yngre kammerater fra skolen.

 En fed dag i sommerhalvåret med aktiviteter og oplevelser sammen med alle     
 landets Gåbus-chauffører.

 Et kursus sammen med andre Gåbus-chauffører fra din skole og     
 fra andre skoler i landet.

 Du deltager i lodtrækningen om fedt Gåbus-udstyr på kursusdagen.

 Et diplom, som du kan bruge, hvis du skal søge job.


