
                                                                                                                      

 
 

Trafikpolitik 

 

Vi vil med en trafikpolitik systematisk arbejde for, at skolens elever bliver sikre trafikanter i 

fremtiden. 

Gennem samarbejde med forældre, kommune og politi, vil vi arbejde for at skabe de bedste 

betingelser for færdselsundervisning og sikre skoleveje. 

Principper: 

Selvtransporterende børn 

Målet er, at flere elever kommer til skole til fods eller på cykel. 

 

Ansvarsområde: 

● Forældre træner skolevejen til fods og cykel 

● Forældre tager ansvar for at børn cykler i skole, hvor det er hensigtsmæssigt 

● Hvis man kører sit barn i skole, parkeres der lovligt, evt. benyttes skolens “mut-og-smut”. 

Hvis busbanen benyttes til “mut-og-smut”, må chaufføren ikke forlade bilen 

● Parkeringspladsen på Padborgvej er forbeholdt gæster 

● Personale og forældre støtter op om kampagnen “Alle børn cykler” 

Sikkerhed på cykel 

Målet er at få børn sikkert til og fra skole 

 

Ansvarsområde: 

● Forældrene sikrer, at børnenes cykler er i lovlig stand 

● Forældrene opfordres til, at deres barn bærer en cykelhjelm, der passer 

● Alle elever skal benytte sikkerhedsudstyr ved brug af rulleskøjter, skateboard, løbehjul, 

m.m. 

● Alle elever bærer cykelhjelm og refleksvest, når de er på tur med skole- og SFO 

● Skolens personale bærer cykelhjelm og refleksvest når de cykler i arbejdsmæssig 

sammenhæng 

● Skolen har lånehjelme, hvis man har glemt sin egen og skal på tur 

 

 



                                                                                                                      

 
 

Sikkerhed på skolens cykelbaner. 

Målet er at få elever og børn kan færdes sikkert på cykelbanerne 

 

● Alle skal som minimum benytte cykelhjelm ved anvendelse af cykelbanerne i skoletiden. 

● Forældre opfordres til at sikre, at deres børn, som minimum benytter cykelhjelm i fritiden 

ved anvendelse af cykelbanerne 

Skolepatrulje 

Målet er, at vi altid har ansvarsbevidste, veluddannede og dygtige skolepatruljer som hele skolen 

anerkender og respekterer 

 

Ansvarsområde: 

● Forældre, elever og medarbejdere følger skolepatruljens anvisninger 

Undervisning 

Målet er, at færdsel og trafik indgår på alle klassetrin og, at færdselskontaktlærerne er klædt på til 

opgaven som vejledere 

 

Ansvarsområde: 

● Færdselskontaktlærerne har kontakt til det lokale politi 

● Færdselskontaktlærerne tager initiativ til og bistår klasselæreren med de praktiske 

cykelprøver i 1., 3. og 6. klasse 

● Færdselskontaktlærerne bistår klasselærerne med gå-prøven i 0. klasse 

● Færdselskontaktlærerne deltager i netværksmøder arrangeret af kommunen eller politiet 

● Færdselskontaktlærerne deltager i relevante kurser 

● Færdselskontaktlærerne skal bistå kolleger ved planlægning af undervisning i færdsel og 

trafik 

● De enkelte teams aftaler, hvor færdsel og trafik hensigtsmæssigt placeres i undervisningen 

 

 

 

 

 


