
Besøksadresse Postadresse:   

Skolevegen 7 

8410 LØDINGEN 
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8411 LØDINGEN 

 

 

 

    

 

 

 

 

Lødingen kommune 
Lødingen skole 

8410 LØDINGEN 

 

 

Til: Yngve Løkholm, Marte Jensen, Jon Børge Høybakk, Liv Eva Taraldsen, Kim Lund, 

Monica Rolandsen, Patrick Edvinsen, Emil Elias Martinsen. 

 

 

Møte i Samarbeidsutvalget 05.02.20 

 

Tid: kl 17.30 

Sted: Lødingen skole hovedinngangen 

 

 

Det innkalles herved til møte i skolens SU. 

 

Innkallingen sendes til Samarbeidsutvalget som innebærer medlemmer fra FAU, 

Undervisningspersonalet, andre tilsatte, elever og kommunen. Politikontakt for kommunen vil 

også delta. 

 

Lødingen skole i samarbeid med politiet og samarbeidsutvalget ønsker å se på hva vi kan 

bidra med i et trygghetsperspektiv. Trygghetsvandringer er en metode for å skape gode og 

levende lokalsamfunn. Den er relativt ny i Norge, men har lenge vært brukt i Sverige – med 

suksess. Den kan brukes av ulike grupper i flere deler av nærmiljøet, med forskjellig fokus. Vi 

ønsker å ha fokus på skolens uteområde og tenker da at dette er en viktig metode for å skape 

medvirkning og engasjement om utvikling av tryggere, triveligere og mer tilgjengelige 

lokalsamfunn. Lødingen skole er et nytt bygg tatt i bruk høsten 2019, skolen er en viktig del 

av lokalsamfunnet vårt og vi ønsker derfor å bruke trygghetsvandring som metode for å utløse 

lokale krefter og samle tanker om konkrete tiltak som vil gjøre vårt nærmiljø tryggere og mer 

tilgjengelig for alle. Vi ser at vi har utfordringer med skolevei, nye uteområder, skilting 

belysning samt at vi har mange som melder om at de ikke føler seg trygge når de skal til 

skolen eller forbi skolen – både om morgenen og om ettermiddagen/kvelden. Mange oppsøker 

skolen, idrettshallen, friluftsområder og boligene i området og vi ønsker å belyse og forbedre 

nærmiljøet ved å benytte trygghetsvandring.  

 

For at trygghetsvandringen skal bli best mulig må alle forberede seg ved å lese mer 

informasjon på følgende link: 

https://risikorydding.no/vandringer 

 

Mvh 

 

 
Kjetil Moelv 

Rektor 

https://risikorydding.no/vandringer
http://www.lodingen.kommune.no/

