
 
  
 
 
 
 
 
 

Princip – sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse 
med cykling og vandsportsaktiviteter i skoleregi  
 

 SUNDskolen ønsker at skabe en kultur blandt elever, forældre og personale, hvor sikkerheden til 
enhver tid er i højsædet.  

 SUNDskolen skal bedst muligt forebygge fysisk tilskadekomst i forbindelse med aktiviteter i 
skoletiden såsom cykling, vandsportsaktiviteter mm.  

 SUNDskolens personale skal sikre overholdelse af de vedtagne retningslinjer.  

 Forældre til elever på SUNDskolen skal være bevidste om deres medansvar for deres barns brug af 
cykelhjelm, redningsveste m.m.  

Godkendt 6/5-2020 af skolebestyrelsen  
____________________________________________________________________________________  
 
Retningslinjer – gældende for alle klasser og personale 

 

 Elever og personale skal til enhver tid benytte cykelhjelm i forbindelse med aktiviteter, der 
omfatter cykling i skoleregi, uanset tidspunkt for aktivitetens gennemførelse.  

 

 Fra 5. klasse kan transport til og fra aktiviteter foregå på cykel, men efter aftale med ledelsen og 
altid ifølge med personale.  
Alle ture ud af huset starter og slutter på SUNDskolen. Forældre skal orienteres herom på Aula 
senest dagen før.  

 

 Efter afsluttet cyklistprøve i 6. klasse kan transport til og fra aktiviteter foregå på cykel. Dette vil 
altid foregå ifølge med personale. 
Alle ture ud af huset starter og slutter på SUNDskolen. Forældre skal orienteres herom på Aula 
senest dagen før.  

 

 Fra 7. klasse sker transport på cykel til og fra aktivitetsstedet med ledsagende personale. 
Alternativt kan eleverne møde ind til undervisning og aktiviteter andre steder end på SUNDskolen 
samt få fri andre steder end på skolens matrikel efter aftale med forældrene.  
 

 Elever i 8. og 9. klasse må forlade skolens område i pauserne. Elevernes færden i pauserne skal ske 
efter gældende anvisninger om brug af cykelhjelm. Ved brug af knallert skal der laves en 
særtilladelse med skolens ledelse. 
 

 I forbindelse med vandsportsaktiviteter af enhver art er det skolens og personalets ansvar til 
enhver tid at sikre overholdelse af gældende lovgivning.  

Godkendt den 7/5-20 i MED. 


