
Køreplan for at få Gåbus i gang og holde den kørende - Skolen 

Her er en køreplan for, hvordan Gåbus kan planlægges, og hvad I skal huske på undervejs. Det kan 

samtidig ses, som en opgaveliste for, hvad det kræver af en skole at opstarte og køre Gåbus. 

Det er vigtigt at vide, at Gåbus kan organiseres på mange forskellige måder, og I skal tage 

udgangspunkt i netop jeres skoles virkelighed, når I planlægger Gåbus. 
 

Første step 

1. Kontakt Gåbus fra Dansk Skoleidræt og få hjælp til opstart af Gåbus på din skole.  

2. Introducerer og få opbakning til Gåbus fra vigtige interessenter i din skoleverden: 

kommunen, skoleledelsen, lærere, pædagoger, skolebestyrelse og/eller elevrådet. 

Projektlederne på Gåbus deltager gerne gratis på intromøder. Hent infomaterialer til 

promovering af Gåbus. 

3. Husk at sikre jer, at ressourcerne er på plads: 

a. Tid til kurser (1,5 time for tovholdere og 4 timer for Gåbuschauffører)  

b. En pædagog, forældre, lærer eller sekretær, som kan være tovholder på Gåbus  

Tovholderens opgaver: Rekruttere Gåbuschauffører, info til forældre ved skolestart og tilgængelig 

på telefonen om morgenen, hvis Gåbuschaufførerne har brug for hjælp. 

Undersøg om Jeres Kommune kan bidrage med økonomisk støtte eller andre ressourcer. F.eks. til 

frikøb af lærer/pædagog til at være tovholder. Det er der gode eksempler på fra andre kommuner. 
 

Forår  

1. Tænk Gåbus ind i timeplanlægningen. 

2. Rekrutter Gåbuschauffører.  

3. Tovholder- og chaufførkurser. 

4. Planlæg Gåbusruten og opsæt stoppestedsskilte. Gerne sammen med kommunen.  
 

Skolestart 

1. Promover Gåbus og informerer indskolingsforældre om Gåbus. F.eks. via skolens website, 

forældreintra og på forældremøder. Dansk Skoleidræt hjælper gerne med power point 

præsentationer, korte film, faktaark og tekster. 

2. Sæt Gåbus i gang. 
 

Løbende henover skoleåret, når Gåbus kører 

1. Tovholderen står til rådighed på telefonen fra ca. kl. 7-8 i tilfælde af, at Gåbuschaufføren 

har brug for hjælp. 

2. Gåbuschauffører og tovholderen deltager på en belønningsdag i løbet af foråret. Dagen er 

gratis og arrangeret af Dansk Skoleidræt. 

https://skoleidraet.dk/gaabus/kontakt/
https://skoleidraet.dk/gaabus/inspiration-og-materialer/skole/

