Trafikpolitik for Kibæk Skole og SFO
Mål
• At skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Kibæk Skole.
• At så mange børn som muligt er selvtransporterende til og fra skole, så antallet af biler på
skolevejene minimeres.
• At så mange børn som muligt er selvtransporterende, idet bevægelse fremmer bedring læring.
• At trafiksikkerheden indgår som en naturlig del af skolens undervisning på alle klassetrin.
Undervisningen tilrettelægges af både klasselærere og færdselskontaktlæreren.
• At skabe gode vaner i trafikken generelt.
• At vi hjælpes ad, og alle er ansvarsfulde trafikanter.
• At vi hele tiden har fokus på den sikre skolevej, i form at initiativer vedrørende fysiske forhold (skiltning, oversigtforhold osv.)
Trafikken
- til fods eller på cykel
• Der henstilles til, at så mange børn som muligt cykler eller går til og fra skole, når de er parate til det.
• Det anbefales at finde en god og sikker skolevej og træne den.
• Der er skolepatrulje ved fodgængerfeltet på Møllegårdsvej, hver morgen fra kl. 7.40 til kl.
7.55.
• Der opfordres til, at alle bruger cykelhjelm - børn, forældre og lærere.
• Cykler parkeres i cykelskurene.
• Det er forældrenes ansvar, at børnenes cykler er lovlige. Lys, reflekser osv. Landbetjenten
vil lejlighedsvis være til stede ved skolens område for at kontrollere, at cyklerne er lovlige.
- i bil
• Forældre, som kører deres børn i skole i bil, skal parkere, hvor dette er tilladt. F.eks. på
Velhustedvej eller på parkeringspladsen bag Kibæk Krydsfelt. P-pladserne i den store skolegård, ved tandklinikken og overfor Krydsfeltets sydgavl er forbeholdt personale og må ikke
bruges til afsætning/afhentning.
Undervisning
• Gennem hele skoleforløbet undervises der i færdselslære jvf. Fælles mål, faghæfte 20.
• Børnehaveklasserne arbejder fast med, hvordan man som forgænger færdes i trafikken.
• Kibæk Skole og færdselskontaktlæreren afholder hvert år i september en cyklistprøve for 6.
årgang.
• Cykelhjelm er obligatorisk, når ture foregår i undervisningen. Skolen har veste og et begrænset antal cykelhjelme som kan lånes.
Rollemodeller
• Det forventes at alle, der opholder sig omkring skolen, overholder færdselsreglerne, og udviser korrekt og sikker adfærd i trafikken, for at være gode rollemodeller for andre. Herved
nærmer vi os målet for trafikpolitikken.
• Lærere, som er på cykeltur med en klasse, skal anvende cykelhjelm og vest. Cykelhjelme
kan lånes på skolen.
• Når elever deltager i trafikundervisningen, gøres de herved opmærksomme på, at de er rollemodeller for yngre elever.
• Elever fra 7. klasse og op opfordres til at melde sig i skolepatruljen.

• Forældre opfordres til at gå/cykle til skole med deres børn, samt træne at færdselsreglerne
overholdes.
Samarbejde
• Trafikpolitikken vil jævnligt være på dagsordenen i skolebestyrelsen, som tilretter trafikpolitikken i samarbejde med skolens ledelse og færdselskontaktlærer.
• Der gives løbende information omkring trafikarbejdet til forældremøderne.
• Ved det første forældremøde, i indskolingen, orienteres om skolens trafikpolitik.
• På de årlige forældremøder sørger klasselæreren/skolebestyrelsen for, at forældrene informeres om skolens forventninger, og forældrenes ansvar som rollemodeller.
• Færdselskontaktlæreren har kontakt til Politiet samt Rådet for Sikker Trafik omkring ændrede regler, nye tiltag vedrørende trafik eller andet relevant. Færdselskontaktlæreren sørger for videreformidling af Rådets og kommunens materiale om trafik.
• Alle er meget velkomne til at komme med ideer og forslag til at forbedre trafikforholdene
omkring skolevejene i Kibæk. Henvendelse kan ske til skolens ledelse.

Trafikpolitikken revideres hvert andet år.
Vedtaget på skolebestyrelsesmøde den 18. juni 2012.

