
BEVIST!
Aktiv transport giver sunde og friske 

elever, der lærer bedre.

Giv kommunens 
skoleelever en SUND, 
SIKKER og SOCIAL 
START PÅ DAGEN

Økonomisk gevinst med GåbusUndersøgelser fra Sundhedsstyrelsen viser, at fysisk inaktivitet koster en gennemsnitskommune med 50.000 indbyggere ca. 9,6 mio. kroner årligt. Derfor er der store økonomiske gevinster at hente ved at prioritere indsatser, der fremmer fysisk aktivitet. 

Gåbus – derfor!
 Skaber et attraktivt og innovativt lokalsamfund, hvor borgernes egne   
 ressourcer bringes i spil til fælles bedste. Aflaster de travle børnefamilier og giver mindre morgentrafik omkring skolerne.
 Giver trafiksikre børn og unge. Giver små og store elever en aktiv og frisk start på skoledagen. Styrker elevernes sundhed, trivsel og læring.En evaluering af Gåbus på de 11 pilotprojektskoler viser, at hele 52 pct. af 

Gåbuseleverne kommer aktivt til skole hver eneste dag mod tidligere kun 28 pct. 
Før blev 44 pct. af Gåbus-eleverne kørt til skole fem dage om ugen, det tal er nu 
0 pct. efter indførelsen af Gåbus på pilotprojektskolerne.

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. Til Kommunen



SKAL DIN KOMMUNE VÆRE EN DEL 
AF SUCCESSEN MED GÅBUS?
Dansk Skoleidræt og TrygFonden står bag Gåbus. Gåbus kan sammenlignes med 
en almindelig skolebus, der følger en fast køreplan - transporten sker blot til fods,
og chaufførerne er elever fra 6.-9. klasse.

Gåbus giver aktivt lokalsamfund
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bevæger sig mindst 1 time hver dag. 
Gåbus er, som et gratis tilbud for elever i 0.-3. klasse, med til at give en aktiv 
start på dagen med frisk luft og motion i fællesskab med andre. Samtidig lærer 
eleverne, hvordan de begår sig i trafikken, og de får opbygget gode vaner med 
at transportere sig selv på en sund og sikker måde. 

Din kommune kan gøre en forskel
Gåbus skal skabe bedre rammer for aktiv transport blandt børn og unge.  
Projektet skal dermed være med til at ændre på, at:

 Ca. hver tredje skoleelev bliver kørt i skole eller tager offentlig transport.

 Antallet af børn, der køres i bil til og fra skole, er steget med næsten 200  
 pct. på alle alderstrin i løbet af de seneste 30 år.

 Ved hvert andet trafikuheld omkring skolerne sidder der forældre ved rattet.

Vi har brug for din kommune i arbejdet med at ændre den uheldige udvikling 
og fremme sunde og sikre transportvaner.

Kom godt i gang
Dansk Skoleidræt og TrygFonden afholder gratis chauffør-kurser 
og stiller gratis busstopskilte, gule trafikveste, smartphone og 
smartphone-app til rådighed for kommunens skoler. Derudover 
står vi også klar med vejledning undervejs i hele processen, så 
skolerne kommer godt fra start med Gåbus.

Hvordan fungerer en Gåbus?
Gåbus-chauffører (6.-9. klasses elever) samler de 
yngste elever fra 0.-3. klasse op ved fastlagte stop-
pesteder og følger dem sikkert til skole på gåben. 
Chaufførerne er udstyret med en smartphone, hvor 
de registrerer, hver gang et barn stiger på bussen, 
og når bussen er fremme ved skolen – begge gange 
får forældrene automatisk en besked.


