Biersted Skole
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Trafikpolitik
Formålet med trafikpolitiken er at vi ønsker at give de bedste
forudsætninger for, at elever, deres forældre og det pædagogiske
personale kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden.
Indhold:
• På vej
• Undervisning
• Rollemodeller
• Samarbejde

På vej
Selvtransporterende børn
Træning giver rutine og overblik og er den bedste vej til sikre trafikanter. Skolens mål er derfor, at flere
elever går eller cykler i skole, og at alle kommer sikkert ud og hjem fra ekskursioner.

Skolen forventer at:
●
●
●
●
●
●

forældre træner skolevejen med deres barn til fods og på cykel.
forældre hjælper deres barn med at finde den sikreste vej til skole, selvom det ikke
nødvendigvis er den hurtigste.
forældre parkerer lovligt, hvis de kører deres barn i skole.
forældre bakker op om gå- og cyklistprøver i de pågældende klassetrin
forældre støtter op om kampagnen ”Alle børn cykler”.
forældre orienterer sig på sikker trafiks hjemmeside

Skolen sørger for at:
●
●

eleverne deltager i Rådet for Sikker Trafiks gå- og cyklistprøver.
eleverne opfordres til at deltage i Cyklistforbundets kampagne ’Alle børn cykler’
www.abc.dk

Parkering
Cykler:

I cykelstativerne ved indskoling/mellemtrin og ved skolens hovedindgang

Knallerter:

Ved skolens hovedindgang

Biler:

Ved hallen eller på grusparkering på Nødgårdsvej

ASF:

Elever i ASF kan parkere i den gamle skolegård

Cykelhjelm og refleksveste
En cykelhjelm kan reducere antallet af skader på hoved, kranie og hjerne med 50 %.
Derfor er det skolens mål, at flere børn og voksne cykler med hjelm.
Skolen forventer at:
●
●
●

forældrene sørger for, at deres barn cykler med hjelm.
forældrene sørger for, at hjelmen passer barnet og sidder korrekt.
skolens medarbejdere som minimum bruger cykelhjelm, når de cykler i arbejdsmæssig
sammenhæng – men også gerne til og fra arbejde.

På cykeltur med skolen:
●
Inden turen skal børnene instrueres i, hvordan man kører på tur som en stor gruppe.
●
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
●
eleverne låner en hjelm af skolen, hvis de har glemt deres egen
●
●

Alle kører med cykelhjelm, også det pædagogiske personale (Skolen råder over et klassesæt.)
Det pædagogiske personale medbringer altid en mobiltelefon.

●

Det pædagogiske personale er fortrolige med Rådet for Sikker Trafiks retningslinjer for at færdes
med børn i flok. Se mere her: www.sikkertrafik.dk

På gåtur med skolen:

•

●
●
●

Eleverne i 0. – 1. klasse bærer refleksveste
Inden turen skal børnene instrueres i, hvordan man går som en stor gruppe.
Det pædagogiske personale medbringer altid en mobiltelefon.

●

Alle medarbejdere er fortrolige med Rådet for Sikker Trafiks retningslinjer for at færdes med børn i
flok. Se mere her: www.sikkertrafik.dk

Undervisning
Færdselsundervisning på alle klassetrin
Ifølge folkeskoleloven er det obligatorisk at undervise i færdsel gennem hele skoleforløbet.
Derfor er det skolens mål, at færdsel indgår på alle klassetrin.
Skolen forventer at:
●
●

det pædagogiske personale bruger materialerne fra Rådet for Sikker Trafik og får det
skrevet ind i årsplanerne. Bliv inspireret her: www.sikkertrafik.dk/skole
færdsel bliver skrevet ind i årsplanerne på alle klassetrin og tænkes ind i kravet om
45 minutters bevægelse om dagen.

Færdselskontaktlæreren:
●
●
●
●
●
●
●

tilmelder sig Rådet for Sikker Trafiks nyhedsbrev for skole og deler relevante nyheder med
kolleger. Tilmelding: www.sikkertrafik.dk/nyhedsbrev
deltager i netværksmøder arrangeret af kommune og/eller politi.
tilmelder til gå- og cyklistprøverne og bistår så vidt muligt ved prøverne
har kontakten til det lokale politi.
orienterer en gang årligt omkring sommerferien på afdelingsmøderne
koordinerer sammen med udskolingslærerne gratis besøg af LIVE Ambassadører i 8. – 9.
klasse Læs om LIVE på www.sikkertrafik.dk/LIVE
færdselskontaktlæreren deltager i relevant efteruddannelse.

Rollemodeller
Børn kopierer de voksnes adfærd og efterspørger klare rammer og aftaler fra deres forældre. Derfor
er det skolens mål, at alle voksne (og ældste elever) er gode rollemodeller.
Skolen forventer at:

●
●
●
●

det pædagogiske personale bruger de forældrerettede elementer i
undervisningsmaterialerne som findes til alle undervisningsmaterialerne fra Rådet for Sikker
Trafik. Find dem her: www.sikkertrafik.dk/skole.
det pædagogiske personale optræder som gode trafikanter i arbejdstiden, og når de kører til
og fra skole.
forældrene tager hensyn til og er rollemodeller for alle skolens børn i trafikken.
forældrene sætter sig ind i skolens trafikpolitik.

Skolen sørger for at:
●
●
●
●

samarbejde med forældrene og rådgive om, hvordan de kan leve op til deres ansvar og bliver
gode rollemodeller – fx via AULA og møder.
eleverne bliver bevidste om deres egen rolle i trafikken gennem færdselsundervisning.
eleverne kender og kan komme med input til en god og sikker trafikkultur omkring
skolen.
elevrådet løbende diskuterer trafikkultur og kan komme med forslag til trafikpolitikkens
indhold.

Samarbejde
Samarbejde med kommune og politi
Erfaringer viser, at politiets deltagelse er afgørende for afviklingen af cyklistprøver. Derfor er målet
mere og bedre samarbejde med kommune og politi.
Skolen forventer at:
●
●
●
●

færdselskontaktlæreren deltager i netværksmøder arrangeret af politi eller
kommune.
politiet så vidt muligt deltager i gå-prøve og cyklistprøve
kommunen løbende sørger for sikre skoleveje.
samarbejde med kommunen og politi om Rådet for Sikker Trafiks skolekampagne,
netværksmøder, undervisning og cyklistprøver.

Samarbejde med SSP
Det er skolens mål, at samarbejdet med SSP også omfatter trafik.
Skolen forventer at:
●

Skolens SSP kontaktlærer samarbejder med SSP konsulent om undervisning i udskolingen,
hvor risikoadfærd i trafikken indgår som en fast del.

