- en glad skole

Trafikpolitik

Med venlig hilsen
Skoleleder Færdselskontaktlærer Skolebestyrelsen

Lær dit barn skolevejen
Brug altid cykelhjelm
Brug tunneller, stier og cykelstier
Er du i bil og vil følge dit barn ind i klassen, så parkér ved Fakta
Forældre og lærer er rollemodeller for børnene, så tænk over, hvad du gør

På vej til skole
”Lær dit barn skolevejen – det er dit ansvar”
På Hvinningdalskolen går eller cykler vi, når vi bor tæt på skolen.
Hvinningdalskolen har 2 adgangsveje, hvor forholdene ikke er optimale.
Der er ingen skolepatrulje på skolen på grund af flere adgangsveje, desuden er der en
tunnel under Eidervej, som skal benyttes, når Eidervej krydses (cyklister og fodgængere
bør ikke krydse Eidervej). Benyt det gode sti- og cykelstisystem, der er i hele området.
Morgenmylder
Det er skolens holdning, at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken. Derfor
opfordres eleverne til at gå eller cykle til skole.
Der opfordres til at minimere kørsel i bil til skolen. Dette giver bedre trafikanter, mindre
trafikkaos og mere tryghed for alle.
Alternativt opfordres forældre til at sætte barnet af ved ”kiss and ride” området
(sydsiden med indkørsel fra Eidervej) eller på Faktas p-plads og så følge børnene det
sidste stykke vej.
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Dette er Hvinningdalskolens trafikpolitik, som er godkendt af skolebestyrelsen i maj
2011. Den beskriver, hvordan vi håndterer børn og trafik på skolen.

HVINNINGDALSKOLEN
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Hvinningdalskolen

Hvinningdalskolen

Vi appellerer til forældre og lærere, om at overholde fartgrænserne ved og omkring
skolen. Obs: Der foretages trafikkontrol med politiets fotovogn med jævne mellemrum
på Eidervej.

Skolevejen skal være øvet mange gange sammen med en forælder, før børnene kører
eller går på egen hånd.
Hvert år holder vi jævnligt kontrol i samarbejde med lokalpolitiet. Cykler skal være
monteret med lovpligtige reflekser og lygter i den mørke tid.

Børn, som går, SKAL bære reflekser på tøjet i den mørke tid.
Parkering af cykler og knallerter på skolen
Cykler parkeres øst for hallen eller ved de på skolen værende cykeloverdækninger.
Knallertundervisning
Knallertundervisning er en god opgradering og ajourføring af cykelundervisningen. Vi
opfordrer derfor de 15-årige til at tage knallertkørekort i Ungdomsskolen.
Ældste elever i fritiden (”fuld på knallert”, i bil med ung fører)
De enkelte klasser og forældreråd drøfter, hvordan de bedst kan vise fælles ansvarlighed
ved transport til, mellem og fra fester.
På cykeltur i skoletiden
Elever, som ikke bærer cykelhjelm, kan ikke deltage på cykelture i skoletiden.
Hvis man har glemt sin cykelhjelm, har skolen et meget begrænset antal cykelhjelme,
som kan lånes på biblioteket.
Eleverne orienteres om nedenstående retningslinjer, inden der cykles på tur:
•
•
•


På cykelture skal der altid køre en voksen forrest og en bagest.
Cyklerne skal være i orden hjemmefra.
Hold afstand, giv tegn. Stop ved vejkryds, stol ikke på at den forankørende har
orienteret sig, se selv efter evt. trafikale forhindringer.

Forældre skal skriftligt give tilladelse til, at eleverne må cykle i undervisningstiden første
gang i skoleforløbet, hvor eleverne skal cykle.

Side 2
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Der SKAL bruges cykelhjelme. Forældre og lærere opfordres til også at bære cykelhjelm,
da de er rollemodeller for børnene.
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På cykel eller gå-ben til og fra skole
Hvinningdalskolen anbefaler generelt, at børnene cykler eller går til og fra skole.

HVINNINGDALSKOLEN

Det gøres opmærksom på, at der i ”kiss and ride” rundkørslen er parkeringsforbud i
tidsrummet kl. 7.30 til 16.00. Der henstilles til, at der ikke parkeres på lærernes p-plads
i forbindelse med aflevering/afhentning af elever.
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Generelt opfordrer vi til, at de børn, som transporteres i bil til skole, afleveres i god tid,
så evt. trafikmylder undgås.

Hvinningdalskolen

Undervisning
Hvinningdalskolen har en færdselskontaktlærer, som forestår koordinering af skolens
trafikopgaver sammen med skolens leder.

Skolen har aftale med politiet om at informere om trafik for børnehaveklasseelever og
deres forældre.
Lokalpolitiet deltager i et forældremøde i efteråret.
Lokalpolitiet deltager i div. møder og arrangementer om færdsel på skolen, når det er
nødvendigt. Bl.a. i forbindelse med den lille og store Cyklistprøve i henholdsvis 3. og 6.
klasse.
Skolen holder cyklistprøve for 6. klasse, som deltager i den kommunale cyklistprøve. I
den forbindelse kommer der en lastbil på skolen, så eleverne kan fornemme
problematikken omkring lastbiler og bløde trafikanter.
Lokalpolitiet besøger skolen i forbindelse med landsdækkende kampagner.
Der undervises løbende i færdsel på de forskellige årgange, og der er udarbejdet et
arbejdspapir, som udførligt beskriver, hvordan man kan gribe færdelsundervisningen an
på de forskellige klassetrin.

Rollemodeller
Forældre og skolens personale er rollemodeller vedr. trafikkultur.
Forældre opfordres til at sende eleverne af sted til skole i god tid. På denne måde undgås
stressede og potentielt farlige trafiksituationer.
Når elever undtagelsesvis skal transporteres i bil, skal de altid være fastspændte i
sikkerhedssele. Transport i bil skal altid overholde færdselsloven – også med hensynet til
antal personer og brug af sele.

Side 3

e- m ail: h vin n in gd al . sk o l e@ sil k eb o rg .d k

Skolen har kampagner i forbindelse med den mørke tid i efterår og vinter. Der er aftale
med lokalpolitiet om at komme på besøg på skolen i denne periode for at kontrollere
elevernes brug af cykellygter.
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Når man færdes med elever uden for skolen vurderes behovet for hvor mange voksne,
der skal med. I tvivlstilfælde kontaktes ledelsen.

HVINNINGDALSKOLEN

Transport i bil i undervisningssammenhæng/Fritidsdelen
Når elever undtagelsesvis skal transporteres i bil, enten af forældre, pædagoger eller
lærere, skal de altid være fastspændte i sikkerhedssele. Transport i bil skal altid
overholde færdselsloven – også med hensynet til antal personer og eventuel brug af
sædepude. Forældre giver skriftlig tilladelse første gang behovet for transport med bil
opstår.
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Når eleverne har gennemført Cyklistprøven i 6. kl., må de på egen hånd cykle til og fra
arrangementer i skoleregi. Dette skal dog ske med forældrenes accept.

Hvinningdalskolen

Der er løbende fokus på tekniske vejløsninger for at forbedre skolevejen.
Skolen drøfter løbende div. trafikspørgsmål med politiet og de kommunale myndigheder.

Skolen informerer om tiltag på trafikområdet skolens hjemmeside og forældreintra.
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Trafikspørgsmål drøftes løbende på forældremøder og i skolebestyrelsen.
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Side 4

HVINNINGDALSKOLEN

Skolebestyrelsen og den trafikansvarlige lærer fører tilsyn med trafikpolitikken og holder
kontakt til myndighederne vedr. trafikforholdene omkring skolen.
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Samarbejde

