Kære forælder
Dit barn er blevet nøje udvalgt til at være Gåbuschauffør af kontaktpersonen/skolen og skal
snart i gang med chaufføruddannelsen, der er udviklet af Dansk Skoleidræt og Rådet for
Sikker Trafik. Chaufføruddannelsen klæder dit barn grundigt på i forhold til opgaven med at
hjælpe de yngre elever sikkert og trygt i skole.

Dit barn gør en betydningsfuld forskel
Som Gåbuschauffør kommer dit barn til at give eleverne i 0.-3. klasse mulighed for en sund,
sikker og social start på dagen med frisk luft og morgenmotion i følgeskab med store og små
kammerater fra skolen. Samtidig er dit barn med til at lære de yngre elever at begå sig i
trafikken, således at de får opbygget gode vaner med at transportere sig selv på en både sund
og sikker måde.

Bak op omkring dit barn som Gåbuschauffør
Det kræver en vis modenhed og et vist ansvar at være Gåbuschauffør, og som forælder kan
du være med til at bakke op omkring dit barn og den indsats, som det gerne vil yde. Det kan
du eksempelvis gøre ved at sørge for, at dit barn kommer afsted til tiden om morgenen og
medbringer sit Gåbusudstyr (trafikjakke og smartphone). Andre elever og forældre regner med
dit barn. Så hjælp dit barn godt på vej til at påtage sig ansvaret – også når det regner eller
sner.

Vigtigt
Dit barn uddannes som Gåbuschauffør på et kursus, der er udviklet i et tæt samarbejde
mellem Dansk Skoleidræt og Rådet for Sikker Trafik. På kurset uddannes chaufførerne bl.a. i:




At færdes sikkert i trafikken med ansvar for en gruppe af yngre elever.
At anvende app’en som et kommunikationsværktøj.
At følge den planlagte Gåbusrute på skolen. De instrueres grundigt heri af skolen.

Dit barn har altid mulighed for at kontakte skolens kontaktperson på dets vej til skole med
Gåbussen, og der er altid minimum to chauffører pr. Gåbus. Der gælder det samme for
Gåbuschauffører som for Skolepatruljeelever : I tilfælde af uforudsete hændelser på ruten
kan hverken den enkelte skole eller Dansk Skoleidræt gøres ansvarlig, hvorfor det er dit
ansvar som forælder at sikre, at dit barn er behørigt forsikringsdækket (personskade og
tingskade). Passagerernes forældre skriver under på, at de påtager sig ansvaret for deres
barn, når de sender det med Gåbussen.

Sunde børn bevæger skolen! Derfor tilbyder Dansk Skoleidræt og Trygfonden et samlet bud på sundhed, trivsel og læring i bevægelse. Med vores tilbud kan
sunde børn bevæge din skole. Fra inspiration til praksis. Fra fag til frikvarterer. Fra stor til lille. I skoletiden og i fremtiden.
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Find mere information om Gåbus
Hvis du ønsker at vide mere om Gåbus, kan du tilgå hjemmesiden via www.gåbus.dk

Med venlig hilsen
Skolen, Kontaktpersonen og Dansk Skoleidræt

Chaufførkort
Samtykkererklæring til mit barns deltagelse i Gåbus
Jeg tillader hermed, at mit barn deltager i skolens Gåbus, og at oplysninger om mit barn herunder navn, adresse og relevante helbredsoplysninger - videregives til skolen og til
kontaktpersonen for Gåbus.
Elevens navn :
___________________________________________________________________________
Klasse :
___________________________________________________________________________
Adresse :
___________________________________________________________________________
Relevante helbredsoplysninger :
___________________________________________________________________________

Begge forældre skal underskrive, for at samtykket regnes som gældende.

Dato:
__________________________________________________________________________
Underskrift (forælder/værge)

Dato:
___________________________________________________________________________
Underskrift (forælder/værge)

Afleveres på skolens kontor eller til kontaktpersonen for Gåbus

