Trafikpolitik for Thorsager Skole og Børnehus
Børnenes trafiksikkerhed – et fælles ansvar
Værdi og holdning:
I Thorsager Skole og Børnehus arbejder vi for at alle børn kan færdes sikkert og trygt
til og fra skole og børnehave ved at opbygge en solid trafiksikkerhed hos børnene.
Trafiksikkerhed er et forældreansvar, men understøttes af vores handleplan for
færdsel på de enkelte årgange.
Vi underviser i trafiksikkerhed og træner adfærd i trafikken i form af prøver og
praktiske øvelser, fordi vi tror på, at eleverne lærer mest om færdselssikkerhed ved at
færdes i trafikken.

Vi opfordrer derfor til at:
 Eleverne går eller cykler til skole.
 At alle børn har cykelhjelm på, når de cykler eller løber på løbehjul, skateboard
e.l.
 Skolebørnene i størst muligt omfang benytter de stisystemer, der findes i byen.
 Forældre sender eleverne af sted til skole, i god tid, så børnene har ro til at
være opmærksomme i trafikken.
 Børnene bærer sikkerhedsvest eller reflekser i den mørke årstid.
 Der etableres i perioder ”Gåbusser” til og fra skole, hvor grupper af børn bliver
fulgt til skole af voksne eller ældre elever.
 Forældre som kører deres børn i skole, respekterer færdsels- og
parkeringsreglerne på skolen. Forældrekørsel bør som udgangspunkt
minimeres.
Bestyrelsen orienterer om trafikpolitikken i forbindelse med deres deltagelse i
forældremøder.
Bil- og bustransport af eleverne i skole- eller børnehaveregi, skal altid overholde
færdselsloven.
Forældre giver skriftlig tilladelse til biltransport ved indmeldelse i skolen.
Forældre giver ligeledes tilladelse til cykelture med klassen.
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Rollemodeller:
 Forældre og skolens personale er rollemodeller vedr. trafikkultur.
 Voksne opfordres til at anvende cykelhjelm og i øvrigt udvise god
færdselsadfærd.

Undervisning:
 Forældre opfordres til at give deres børn viden om færdselsregler og sikker
færdselsadfærd.
 Børnene får alderssvarende trafikundervisning i børnehaven og skolen. Der er
udarbejdet en særlig handleplan for skolens trafikundervisning (bilag).
 På ekskursioner og ture inddrages trafiksikkerhed som en naturlig del af
udflugten/undervisningen.
 Thorsager Skole har en færdselskontaktlærer, som forestår koordinering af
skolens trafikopgaver sammen med skolens ledelse.

Samarbejde:
 Thorsager Skole og Børnehus samarbejder med politiet om information til de
små klasser om trafik, samt deltagelse i cykelprøver, cykeltjek og andre
aktiviteter.
 Politiet inddrages i møder, når det er nødvendigt.
 Bestyrelsen drøfter løbende trafikspørgsmål med politiet og Syddjurs Kommune
og har løbende fokus på, i samarbejde med de relevante myndigheder, at
forbedre trafiksikkerheden omkring skolen. Bestyrelsen har et fast trafikudvalg
 Trafikspørgsmål kan tages op som punkt på forældremøder.
 Bestyrelsen følger løbende op på trafikpolitikken.
 Thorsager Skole og Børnehus informerer om tiltag på skolens hjemmeside.

Vedtaget i bestyrelsen den 16. april 2015
Se også handleplan for trafikundervisning i Thorsager Skole og Børnehus
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