Utdanningsdirektoratet

Oslo, 08. november, 2018

Ad: Fagfornyelsen – innspelsrunde skisse til læreplan i
kroppsøving - uttalelse
MA – Rusfri Trafikk er en landsomfattende, frivillig medlemsorganisasjon som arbeider
for rusfri trafikk og trafikksikkerhet. Vårt langsiktige mål er at ingen skal dø eller bli
skadet som følge av ruspåvirket kjøring.
Norge vedtok i 2002 en nullvisjon for transportsystemet. Dette betyr en visjon om et
transportsystem som ikke fører til drepte eller hardt skadde. Nullvisjonen gir oss noe å
strekke oss etter. Samtidig gir den en tydelig retning for innsatsen, og et klart grunnlag
for å gjøre prioriteringer. Den forutsetter et langsiktig, systematisk og målrettet arbeid
av alle aktører som påvirker sikkerheten i vegsystemet.
Opplæring i trafikk for våre barn og unge er en svært viktig del av dette langsiktige
arbeidet. Vi ser at trafikkopplæring nytter. Vi har nå nesten ingen drepte barn og unge
under 16 år i Norge. Utdanningsdirektoratet er en viktig aktør i arbeidet med
trafikksikkerhet i Norge, gjennom bla. deltagelse i arbeidet med Nasjonal Tiltaksplan
for trafikksikkerhet. Skissen til nye læreplaner inneholder ikke kompetansemål for
trafikk- og sykkelopplæring.
En forutsetning for at vi skal kunne opprettholde og bli enda bedre på trafikksikkerhet
for våre barn og unge er at de får opplæring i å ferdes i trafikken. Vi kan ikke slutte
med opplæring for våre barn og unge, selv om trafikksikkerheten er bra for denne
gruppen. Det vil alltid være behov for en opplæring av barn og unge. De er nye
trafikanter som trenger å læres opp til å ferdes trygt i trafikken. MA – Rusfri Trafikk og
ungdomsorganisasjonen Ung i trafikken ber derfor om at endelige læreplaner
inneholder gode kompetansemål relevante for trafikk- og sykkelopplæring.
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