Vestfjendsskolens trafik politik
Mål: Det er vores ambition at give elever, deres forældre og de ansatte på skolen de bedste forudsætninger for at kunne
færdes sikkert omkring skolen i og udenfor skoletiden.
Vestfjendsskolen er en landsbyskole, hvor mange af eleverne bliver transporteret til og fra skolen i bus. Skolens holdning er,
at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken ved at cykle eller gå i skole for de elever, hvis der er mulighed herfor.
Det giver bedre trafikanter, mindre trafikkaos og mere tryghed for alle. En opfordring til alle er at være opmærksomme og
sænke farten omkring skolen – især om morgenen.
Til fods til
skole

Benyt fodgængerfeltet ved skolen – hvor der fra kl. 8.00-8.10 vil være opsyn

På
cykel/løbehjul
el.lign. til
skole

Cykel helt hen til fodgængerfeltet og træk cyklen over vejen og hen til cykelskuret – opsyn kl. 8.00-8.10.
Cykler parkeres kun i cykelskuret

I bil til skole

Skolen opfordrer til at alle børn sættes af på hallens p-plads. Dvs. ingen af- og påstigning ved
forsamlingshuset og i buslommerne. Vær opmærksom på de mange børn, når busserne kommer.

I bus til Skole

Alle børn sættes af ved hallen og går på stisystemet til skolen

Cykelhjelme

Vi opfordrer alle elever, ansatte og forældre til at bruge cykelhjelme

Cykellygter

Ved mørketid sætter vi fokus på lygter og reflekser. Emnet tages op hvert år. Forældre opfordres til at
tjekke lygter samt cyklens stand generelt.

På cykeltur med
skolen

Inden turen skal eleverne instrueres i, hvordan man kører på tur som en stor gruppe.
Cyklerne skal være i orden hjemmefra.
Alle skal køre med cykelhjelme
Der tages hensyn til elevernes alder og trafikken i lokalområdet, når ruten vælges.
Færselsundervisning Indskolingen:
i hele skoleforløbet
Der arbejdes med gå prøver, hvordan jeg cykler i trafikken, kendskab til vejskilte mm. Der bruges
materiale fra Tryg fonden. Trafikundervisningen foregår i USU-timerne
Mellemtrin:
Emnet trafik tages op i emneuger eller på klassen. Der bruges ikke et bestemt materiale.
4.kl. arb. med ”Lys på med Ludvig”
Udskoling:
Der arbejdes med emnet trafiksikkerhed med materiale fra Rådet for større trafiksikkerhed. Evt.
med besøg af gæstelærere.

På tur med
skolen

Opfordring

Børnene orienteres på forhånd om, at alle har et ansvar for sig selv og hinanden, når de er på tur. Inden
turen informeres børnene om evt. særlige steder eller forhold i trafikken, som de skal være særlige
opmærksomme på.

Du bør overveje, om ikke dit barn kan gå i 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.
I forbindelse med gennemgangen af skolevejen bør du fortælle dit barn, hvordan det skal forholde sig til
forskellige situationer i trafikken. Dette kan eksempelvis være, hvordan man krydser en vej eller,

hvordan man cykler gennem et vejkryds. Det er vigtigt at huske, at det først er ved 12 års alderen, at
barnet er fuldstændig i stand til at opfatte trafikken på samme måde som voksne.

