En trafikpolitik
Her på skolen vil vi gerne være med til at
gøre noget for at skabe sikker trafik for
vores børn og unge, men det kræver en
målrettet indsats fra såvel forældre som fra
lærestabens side.

Skriv en billedtekst til dit foto

Tranport til skole
Opfordring til forældrene
Du bør overveje, om ikke dit barn kan gå i skole –
eventulet efter at være blevet sat af på et sted,
hvorfra det er muligt at gå trafiksikkert til skole.
Det er en god idé, hvis du som forælder gentagne
gange går eller cykler barnets skolevej sammen
med dit barn. Dette er især vigtigt med de yngste
skolebørn, så de gennem træning bliver
opmærksomme på risikoen ved at færdes i
trafikken og bliver gode til at takle den

TRAFIKPOLITIK

Kører du dit barn til skole, skal det ske under
hensysntagen til de børn, der cykler eller går i
skole.
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Emne
På vej
Gående/cyklende

Handling
For at mindske biltrafikken omkring skolen, opfordres eleverne til, så vidt det er muligt, enten at gå eller cykle
til og fra skole.
Det er en god ide at øve vejen til og fra skolen sammen med børnene så de bliver mere sikre i trafikken.
I efterårs- og vintermånederne er det vigtigt at børnene kan ses i trafikken. Derfor forventes det, at cykler er
udstyret med lovlige cykellygter, og der opfordres kraftigt til, at der anvendes cykelhjelm. Børn der går til og
fra skole opfordres til at have reflekser eller refleksveste på.

I bil

Der gøres opmærksom på at der, udover parkeringspladserne på Kirkebakken, også er parkeringsmuligheder
på hallens parkeringsplads for enden af vandværksvej, som kan anvendes når børnene skal afleveres/hentes.
Fra parkeringspladsen er der en sti over til skolen.

Undervisning

Det forventes at lærerne i deres årsplaner indarbejder undervisning i trafiksikkerhed, både i indskolingen og
på mellemtrinet. Der kan eventuelt tages udgangspunkt i undervisningsmateriale fra Rådet for Sikker Trafik.
Det opfordres til at eleverne deltager i kampagner omkring sikker trafik

Rollemodeller

Undervisning i sikker trafik hjælper eleverne godt på vej mod en god adfærd i trafikken. Men træning og
forståelse skal eleverne have med hjemmefra, så det er vigtigt at man som forælder er bevidst om at være en
god rollemodel i trafikken.
Derfor forventes det at:
De voksne følger færdselsloven
De voksne tager ekstra hensyn til børnene i trafikken på vej til og fra skole
De voksne opfordres til selv at anvende cykelhjelm, reflekser/refleksvest mv. og dermed være et godt
forbillede for børnene.

Samarbejde

Skolens undervisning i færdsel bygger på forudsætninger, som eleverne har med hjemmefra.
Forældrene mindes om, at de skal lære børnene at cykle sikkert.
Det er forældrenes ansvar at børnenes cykler er vedligeholdte og lovlige.

