Trafikpolitik
Vi ønsker at give elever, deres forældre og de ansatte de bedste
forudsætninger for, at alle kan færdes sikkert omkring skolen
i og uden for skoletiden.

Trafikpolitikken opstiller mål for skolens
arbejde med trafiksikkerhed og den
anviser, hvem skolen mener, er
ansvarlige for at:
 Uddanne og træne til sikker
færdsel i trafikken
 Skabe gode vaner
 Stille udstyr til rådighed (cykler,
hjælme m.m.)
Dermed er den med til at skabe en
forventningsafklaring mellem skolen og
hjemmet.
Det er ikke målet med trafikpolitikken at
overtage forældrenes rolle i børnenes
trafikuddannelse, men blot at definere,
hvilke områder skolen kan forventes som
minimum at have undervist i. Ligesom
politikken afspejler skolens holdning til
trafik, sikkerhed og anviser løsninger på
praktiske forhold omkring dette i
forbinde med ture og lignende.

På skolevejen eller på tur
Vi ønsker at skabe så trygge og sikre rammer om børns daglige færden i trafikken,
for dermed at give dem mulighed for at transportere sig selv i så tidlig en alder som
muligt.

Emne

Handling

Mindre morgenmylder

Skolens holdning er, at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes
i trafikken ved at cykle eller gå i skole. Det giver bedre
trafikanter, mindre trafikkaos og mere tryghed for alle.
Forældrene opfordres til at sætte børnene af på kys og kør
pladserne på Hovedgaden og Stadion Allé.
Trafik i skolegården i skoletiden er ikke tilladt.
Forældrene orienteres om, hvor vigtigt det er, at børnene lærer at
færdes på egen hånd.
Vi appellerer til forældre og lærere om at overholde fartgrænsen.

Lavere hastighed på
skolevejen
På cykel til skole
Cykelhjelme
Parkering af cykler
Cykellygter og reflekser i
den mørke tid
Skolepatrulje
Ture i private biler

Vi anbefaler generelt, at børnene cykler til skole fra 3. klasse.
Skolevejen skal være øvet sammen med forældrene, før børnene
kører ud på egen hånd. Husk altid cykelhjelmen.
Vi opfordrer alle elever, Personale og forældre til at bruge
cykelhjelm.
Cyklerne parkeres i cykelskuret
Det er vigtigt at alle børn har gode synlige reflekser på - gerne
refleksveste.
For at hjælpe børnene sikkert på vej hjælper skolepatruljen over
vejen både på Torvet og Stadion Allé.
Skolepatruljen består af elever fra 6. kl.
Hvis det er praktisk muligt og hensigtsmæssigt kan ture afvikles
vha. transport i private biler. Forældre orienteres på forhånd.

Rollemodeller
Vi arbejder for, at alle ansatte og forældre husker deres rolle som forbilleder i
trafikken
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Forældrene:
 Seler
 Fart
 Afsætning

På forældremøder indgår forældre og skole i dialog om
forældrenes ansvar og rolle som ”det gode eksempel”.

Samarbejde
Det er nødvendigt med et bredt samarbejde om elevernes trafiksikkerhed. Derfor vil
vi både være initiativtagere og deltagere i en lang række relevante sammenhænge.
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Forældrene

Skolens undervisning i færdsel bygger på forudsætninger, som
eleven har med hjemmefra.
Ved forældremøder skal det drøftes, hvad skolen og forældrene
kan forvente af hinanden.
Forældrene mindes om, at de skal lære børnene at færdes sikkert
i trafikken både til fods og på cykel, og at de skal vedligeholde
børnenes cykler.

