Distriktsskole Ganløse
Trafikpolitik
Distriktsskole Ganløses ønsker at skabe de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og medarbejdere kan færdes
sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Det er et ønske at bidrage til at skolens elever kan færdes sikkert i trafikken - uden
risiko for sig selv eller andre.
Skolens holdning er, at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken ved at gå eller cykle i skole. Det gør eleverne til bedre
trafikanter, det er sundt, det mindsker trafikkaos omkring skolen og øger trygheden for alle.
Medarbejdere og forældre skal huske deres rolle som forbilleder i trafikken.

Handlingsplan 2019 - 2022
Handlingsplanen revideres hvert tredje år.
Formål

Handling

Tidsfrist

Ansvarlig

Mindre morgenmylder

Der udarbejdes information til forældrene om
den sikreste skolevej, resultatet af
transporttælling mm. Den sendes ud til alle
forældre.
De børn, der bliver kørt til skole, opfordres til
at komme før kl. 8:00.

Aug. 2019 og
løbende
derefter

Skolens ledelse

Emnet sættes på dagsordenen for
forældremøder i 0. og 1. klasse.
 Forældrene orienteres om, hvor vigtigt
det er, at børnene lærer at færdes i
trafikken.

Lavere hastighed på
skolevejen og smidighed
i trafikken

Vi appellerer til forældre og lærere om at
overholde fartgrænsen og vise hensyn i
morgentrafikken, ved bl.a.:

Løbende

Skolens ledelse
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- Forældrebrev.
- Personale- og forældremøder.
Sikkerhed på fortovet

Der opfordres til at trække cyklen på fortovet
på den del af skolevejen, hvor de er utrygge
ved at cykle i trafikken.

Skolens ledelse

På cykel til skole

Vi anbefaler generelt, at børnene cykler til
skole.
Skolevejen skal være øvet mange gange
sammen med en forælder, før børnene kører
på egen hånd. Husk cykelhjelm!

Løbende hvert
år

Skolens
ledelse/færdselskontaktlærer

Cykelhjelme

Vi opfordrer alle lærere, elever og forældre til
at bruge cykelhjelm.
Lærere orienteres på lærermøder, eleverne i
klasserne og forældrene på forældremøder.

Løbende hvert
forår

Ledelse/lærere

Parkering af cykler og
knallerter

Alle cykler parkeres i cykelskure. Cykelskurene
skal være i forsvarlig stand og med rigelig
plads, så eleverne bruger dem.

Løbende

Ledelse/lærere/pedel

På cykeltur med skolen

Inden turen skal børnene instrueres i, hvordan
man kører på tur som en stor gruppe:
 På cykelture skal der altid køre en
voksen forrest og en bagest
 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, også

Før udflugter

Kontaktlærere
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lærerne
På tur med skolen i
øvrigt

Klasserne orienteres på forhånd om, at alle
har ansvar både for sig selv og hinanden, når
de er på tur.
Inden turen orienteres børnene om evt.
særlige steder eller forhold i trafikken, som de
skal være opmærksomme på.

Før udflugter

Kontaktlærere

Cykellygter og reflekser i
den mørke tid

Ved mørketid sætter vi fokus på lygter og
reflekser sammen med politiet. Emnet tages
op hvert år, på lidt forskellige måder.

Løbende hvert
efterår

Færdselskontaktlærer i samarbejde
med kontaktlærere og politi.

Fra aug. 2019

Den enkelte kontaktlærer i
samarbejde med klassens øvrige
lærere, SFO og
færdselskontaktlæreren.

UNDERVISNING
Færdselsundervisning i
hele skoleforløbet.





Praktiske prøver.





Materialer til
færdselsundervisning

Yngste klasser: Rollen som
fodgænger/cyklen
Mellemtrinnet: Cyklen
Ældste klasser: Fokus på holdninger og
adfærd. De store klasser skal samtidig
forholde sig til alkohol, knallerter,
medansvar, hjem fra fester osv.
I børnehaveklasserne gennemføres ’gåprøve’.
I 3. klasse gennemføres den lille
cyklistprøve på en optegnet bane.
I 6. klasse gennemføres den store
cyklistprøve, som både indeholder
teoretisk og praktisk prøve.

Skolen opbygger en basissamling af materialer
til færdselsundervisningen.
Færdselskontaktlæreren sikrer, at
materialerne samt nye tilbud formidles til de

Kontaktlærer/idrætslærer/UUV-lærer
+ færdselslærer

Løbende hvert
forår

Færdselskontaktlæreren og PLC
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øvrige lærere.
Planlægning af
undervisning

UUV-lærerne skal planlægge
færdselsundervisning. Dette koordineres med
de øvrige lærere i klassen.
Undervisningen skal være nært knyttet til
praktiske øvelser og iagttagelser i trafikken.
Kontaktlærerne/UUV-lærerne skal i deres
årsplaner redegøre for, hvordan de inddrager
færdsel i deres undervisning.

- Løbende
hvert forår

UUV-lærer, kontaktlærer og
færdselskontaktlæreren.

Færdselskontaktlærerens
arbejdsopgaver

Færdselskontaktlæreren står for koordination
af undervisning, samarbejde med politiet,
opdatering af kolleger vedr. materialer m.v.
Kontakt- eller UUV-læreren har ansvar for at
planlægge undervisningen i klassen. Det sker i
samarbejde med færdselskontaktlæreren og
klassens andre lærere.
Kontaktlæreren vejleder klasselærerne i
bh.kl., 3.kl. og 6. kl. til forberedelse og
afvikling af gå- og cyklistprøver.
Hvis jobbet som færdselskontaktlærer
overtages af en anden, sørger den afgående
for at overdrage materialer og oplysninger til
den nye kollega.

Løbende

Færdselskontaktlærer

Ressourcer til
færdselsundervisningen

Skolen har en færdselskontaktlærer, hvis
arbejde skal respekteres og prioriteres.
Opgavens indhold præciseres.

Løbende

Skolelederen

Alle skolens ansatte forventes at overholde
færdselsloven og signalere rigtig og sikker
adfærd i trafikken. Det gælder i bil og på
cykel.

Løbende

Skolelederen

ROLLEMODELLER
Skolens ansatte:
- sikker kørsel
- cykelhjelm
- P-pladsen
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- fodgængerfeltet

Ansatte, der skal krydse veje uden for skolen,
skal benytte fodgængerovergangene.
På cykelture med elever, skal lærerne bruge
cykelhjelm.

Forældrene:
- fart
- afsætning

På forældremøder indgår skolen i en dialog om
deres ansvar og rolle som ’det gode
eksempel’. Skolen vil bakke op om kampagner
vedr. trafik og sikkerhed.

Skolens ældste elever:
- store og små sammen
- forbilleder

Skolen vil gøre de ældste elever
opmærksomme på, at de fungerer som
rollemodel for de mindre elever.
Evt. kan 6. klasser være med til at afholde
Gå-prøven.

Løbende

Færdselskontaktlæreren og den
enkelte kontaktlærer

Kontaktlærere og
færdselskontaktlærer

SAMARBEJDE
Forældrene

Skoles undervisning i færdselslære 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 de skal
vedligeholde børnenes cykler.

Løbende ved
skolestart

Kontaktlærere

Politiet

Så vidt muligt, deltager en betjent i
undervisningen i:
 0. kl. (gå-prøve)
 3. kl. (den lille cyklistprøve)
 6. kl. (cyklistprøven)
 8.kl. (om holdninger, alkohol, bilkørsel,
fremtid)
Færdselskontaktlæreren er bindeled til politiet
og sikrer at kontakten er etableret. Den

Løbende hvert
år

Færdselskontaktlærer
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enkelte kontaktlærer følger selv op med
konkrete aftaler.
Færdselskontaktlæreren fungerer som
kontaktperson i forhold til eventuelle nye
politibetjente m.h.t. velkomst og praktisk
introduktion til skolen.
Kommunen

Skolebestyrelsen har løbende kontakt til
kommunens trafikkonsulent.

Skolebestyrelsen
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