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TRAFIKPOLITIK
for
Lysabild Skole
Formålet med Lysabild Skoles trafikpolitik er at give de bedste forudsætninger for at elever,
forældre og personale kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden.
Trafikpolitikken tages op til revision hvert 3. år.

Skolevejen
Lysabild Skole vil på enhver måde medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på
skolevejen. Det samme gælder ved arrangementer og ekskursioner i skolens regi.
Undervisning
Vi vil gøre færdselsundervisningen lærerig og nærværende med stor involvering af
eleverne. Derigennem skal eleverne rustes til at blive ansvarsfulde og stabile trafikanter.
Rollemodeller
Vi vil arbejde for, at personale og forældre husker deres roller som forbilleder i trafikken.
Samarbejde
Lysabild Skole erkender, at samarbejde er nødvendigt, når det handler om trafiksikkerhed.
Derfor vil vi opbygge et konstruktivt samarbejde med elever, forældre, skolebestyrelse,
lokalområde og lokale myndigheder

Vedtaget af skolebestyrelsen april 2006
Godkendt på bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2016
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Morgenmylder
- Det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken, gerne ved at cykle eller gå i skole.
- Der skal udarbejdes en lille folder omkring aflevering af børn om morgenen.
Folderen skal indeholde en beskrivelse af, hvor man må holde, når man afleverer børn samt
oplysninger om skoleveje, skolebus, skolepatruljer og cykelparkering.
- Emnet sættes på dagsordenen på forældremødet i børnehaveklassen.
Lavere hastighed på skolevejen.
- Vi appellerer til forældre og personale om at overholde fartgrænsen.
- Vi tager kontakt til teknisk forvaltning for at undersøge muligheden for at gennemføre
hastighedsdæmpende foranstaltninger på de farlige strækninger.
På cykel
- Lysabild skole anbefaler generelt, at børnene cykler til skole fra 3. klasse. Skolevejen skal
være øvet mange gange sammen med en forælder, før børnene kører på egen hånd. Husk
cykelhjelmen, og husk at cyklen skal være i orden.
Cykelhjelme
- Vi opfordrer personale, elever og forældre til at bruge cykelhjelm.

Skolepatrulje
- Hver morgen skal der være 3 skolepatruljer på vagt på Lysabildgade.
- SP-koordinatoren er ansvarlig for organisering og oplæring af skolepatruljen.
- Elever, forældre, personale og beboere i lokalområdet opfordres til at bakke op om
skolepatruljen og respektere deres anvisninger.
På cykeltur med skolen
- Inden turen skal børnene instrueres i, hvordan man kører på tur som en stor gruppe:
- På cykelture bør der altid køre en voksen forrest og bagerst. Den ene kan evt. være en
forælder.
- Lærer/pædagog har altid en mobiltelefon med, og der laves aftale om ”bagvagt” på skolen
- Cyklerne skal være i orden hjemmefra
- Kør én og én, hold en bestemt rækkefølge
- Hold afstand, giv tegn. Stop ved vejkryds, stol ikke på at den forankørende har orienteret
sig, se selv efter
- Alle skal køre med cykelhjelm og vest, også lærere og pædagoger
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Færdselsundervisning i hele skoleforløbet
- Undervisningen følger Fælles Mål, faghæfte 20 om færdselslære.
- Trinmålene efter 3. og 6. klasse er bindende.
Materialer til færdselsundervisningen
- Skolen opbygger en basissamling af materialer til færdselsundervisning.
- Færdselskontaktlæreren sikrer, at materialerne samt nye tilbud formidles til de øvrige
lærere.
Planlægning af undervisning
- Klasselærerne skal planlægge færdselsundervisningen. Dette koordineres med de øvrige
lærere i klassen.
- Undervisningen skal være nært knyttet til praktiske øvelser og iagttagelser i trafikken.
- Der udarbejdes en skitse til, hvordan færdselsundervisningen kan integreres i
undervisningen på de forskellige klassetrin.

Gæster i undervisningen
- Vi opfordrer klasselæreren til at invitere gæster i undervisningen.
- Politiet er fast samarbejdspartner.
Skolens ansatte
- Alle skolens ansatte forventes at overholde færdselsloven og signalere rigtig og sikker
adfærd i trafikken. Det gælder i egne biler (sele, hastighed, parkering), og når de ansatte
kører på cykel til og fra skole (orientering, tegngivning, cykelhjelm m.m.)
- På cykelture med elever, skal lærere/pædagoger bruge cykelhjelm. Skolens hjelme kan
lånes.
Forældrene
- På forældremøder indgår skolen i en dialog om deres ansvar som ”det gode eksempel”
Skolens ældste elever
- Skolen vil, gennem undervisningen og på andre måder, gøre de ældste elever
opmærksomme på, at de ofte fungerer som rollemodel for de mindre elever.
- Hvert år indgår 6. klasse og børnehaveklassen et samarbejde, hvor 6. klasse hjælper de
nye med at begå sig på skolen.
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Forældre
- Lysabild skoles undervisning i færdsel bygger på forudsætninger, som eleverne 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 cykle sikkert, og at de skal vedligeholde
børnenes cykler.
Børnehave og SFO
- Der opstilles fælles regler for færdsel omkring skole/institution

Politiet
- Skolen har en ”fast ” betjent, som deltager i samarbejdet og undervisningen.
- Så vidt muligt, deltager betjenten i:
- gå-prøve for de mindste
- cyklistprøve i 6. klasse
- Færdselskontaktlæreren er bindeled til politiet, og sikrer at kontakten er etableret. Den
enkelte klasselærer følger selv op på konkrete aftaler.
- Politiet er med til at vurdere skolevejens farlighed.

