SUNDskolen
Trafikpolitik
Formålet er, at eleverne opnår sikkerhed i at færdes i
trafikken uden risiko for sig selv og andre
• Giver børn og unge gode trafikvaner
• Alle er gode rollemodeller i trafikken
• Sætter fokus på at forhindre ulykker blandt børn og
unge
• Fremmer sikker og tryg morgentrafik ved skolen
• Giver god dialog mellem forældre og skole
• Styrker færdselsundervisningen på alle klassetrin
• Styrker skolens og kommunens samarbejde om
skoletrafik

Skolen og hjemmet

• Skolens opgave er i samarbejde med forældrene at
ruste børn og unge til at færdes sikkert i trafikken
• Vigtigt at hjemmet støtter op om skolens arbejde
ved at øve og træne trafiksikkerheden i fritiden
• Ved arrangementer udenfor skolen cykles der altid i
følgeskab med personale – Link til
sikkerhedsprincip
• Alle cykler med cykelhjelm
• Elever i 8.-9. klasse bliver oplært til skolepatrulje og
hjælper med at afvikle morgentrafikken sikkert.
• Personale er fortrolige med Rådet for Sikker Trafiks
retningslinjer for at færdes med børnegrupper
(sikkertrafik.dk)
• Kampagner: Lys og alle børn cykler, 8. klasse
trafikdag, den sureste uge
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Undervisning

0-3

•

Skolestartkampagne

•

Gå-prøve

•

Den lille cykelprøve

•

Trafik og bevægelse

4-6

•

Den store cykelprøve

•

Testpiloterne

•

Trafik og
tværfaglighed

7-9

•

Trafik og åben skole

•

Undervisningsforløb
med fokus på trafik

•

(Førstehjælp)
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Sikker Skolevej
Cykelstier og sikre
skoleveje er etableret,
her findes oversigt
over de anbefalede
ruter.
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Hvad er der fokus på i den
kommende periode
• Cykelstier og sikre skoleveje er etableret. Der
er dog stadig kritiske steder, som
skolebestyrelsen har fokus på også i forhold
til ny skole.
• Vi vil arbejde med, at de store elever skal
være rollemodeller i trafikken.
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Årets gang

november – december

januar – februar – marts

Fokus på færdsel i den
mørke tid

Her undervises der
primært i det teoretiske,
da vejret ikke er til
udendørs aktiviteter

Sommerferie

Den sureste uge
Skolepatrulje

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

april – maj – juni

august – september- oktober

Oplæring og opstart af nye
skolepatruljer

Cyklistprøver i 3. og 6. klasse

Trafikdag med 8. klasse

DEC

NOV

Information om skolestart og
færdsel i skoletiden
Lygtekampagne
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Færdselsteam på SUNDskolen
Trafikpolitikken evalueres af færdselsteamet
hvert efterår. Ved væsentlige ændringer
bringes den op i skolebestyrelsen.

Maria Kobbernagel

Brian Kristian
Hansen

Færdselslærer

Færdselslærer
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Hvilke kampagner kører hvert
år…

Skolestartskampagne

Lygtekampagne

Den sureste uge

Alle børn cykler

