
BEVIST!
Aktiv transport giver sunde og friske 

elever, der lærer bedre.

Gåbus derfor!

EN SUND, SIKKER 
OG SOCIAL START 
PÅ DAGEN

Til Skolen



SKAL DIN SKOLE VÆRE EN DEL 
AF SUCCESSEN MED GÅBUS?
Dansk Skoleidræt og TrygFonden står bag Gåbus, som er et landsdækkende 
tilbud, der skal få eleverne ud af bilerne og aktivt til skole på egne ben. Alle skoler 
kan etablere deres egen Gåbus med hjælp og støtte fra Dansk Skoleidræt.

Tag medansvar
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bevæger sig mindst én time hver dag. 
Med Gåbus kan I som skole være med til at give eleverne en aktiv start på dagen 
med frisk luft og motion i fællesskab med andre. Samtidig lærer eleverne, hvor-
dan de begår sig i trafikken, og de får opbygget gode vaner med at 
transportere sig på en sund og sikker måde.

Din skole kan gøre en forskel
Gåbus skaber bedre rammer for aktiv og sikker transport blandt 
børn og unge. Som skole kan I glæde jer over at:

 Aktiv transport fremmer børns sociale færdigheder og handle-
 kompetencer i trafikken.

 Aktiv transport medfører mere indlæringsparate børn.

 Unge, der transporterer sig aktivt til skole, er også mere fysisk 
 aktive i andre sammenhænge.

Kom godt i gang
Dansk Skoleidræt og TrygFonden afholder gratis chauffør- og tovholder-
kurser og giver gratis en startpakke med busstopskilte, gule trafikveste 
samt stiller en smartphone-app til rådighed for landets skoler. Derud-
over står vi klar med vejledning og gode råd i processen, så skolerne 
kommer godt fra start med Gåbus.

Hvordan fungerer en Gåbus?
Gåbus kan sammenlignes med en almindelig 
skolebus, der følger en fast køreplan – transporten 
sker blot til fods.

Chaufførerne er udvalgte elever fra 6.-9. klasse, 
som samler de yngste elever op ved fastlagte 
stoppesteder og følger dem sikkert til skole. 
Chaufførerne registrerer, via en app, hver gang 
et barn stiger på gåbussen, og når den er 
fremme ved skolen, får forældrene besked.



Gåbus i Danmark

I Gåbus’ levetid har små og store ben tilbagelagt 

60.000 km (juli 2018).

Gåbus er udbredt på skoler i hele landet, og der 

kommer løbende nye til.

Vil I vide mere? 

Start på www.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.

”Gåbus medfører, at der kommer færre biler ved skolerne – det
giver mere sikkerhed og dermed en klar, selvforstærkende effekt.”

Skoleleder

”Jeg synes, at det er sjovt at være med i Gåbus. Man får motion, 
når man kommer til skole, og det er hyggeligt, at man kan gå med 
andre. Så man kommer til at kende hinanden i Gåbussen.”

Passagerer

”Det er rart at være noget for andre, få frisk luft 
og komme op om morgenen.” 

Chauffør

”Det fungerer, at de store unger tager ansvar for at følge de små i
skole - og lever op til det ansvar, så man er tryg ved at sende ens 
børn med dem. Det giver mine børn energi og frisk luft - i stedet 
for at de skal sidde i en bil.”

Forældre


