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Trafikpolitik 

Mål 

Det er trafikpolitikkens mål, at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene til Morten Børup skolen ved: 

 At så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi kan minimere antallet af biler på 

skolevejene om morgenen, og dermed gøre området mere sikkert at færdes i.  

 At vi hjælpes ad, og alle er ansvarsfulde trafikanter. 

 At trafiksikkerheden indgår som en naturlig del af skolens undervisning allerede i 0. klasse, 

tilrettelagt af færdselskontaktpersonen og kontaktlærere i klasserne.  

 At medvirke til at skolevejene gøres sikre og trygge i form af initiativer vedrørende fysiske forhold 

(herunder skiltning, oversigtsforhold, cykelstier i nærområdet, kontakt med skolebussen, De blå 

busser og bybussen) 

 

På vej 

Retningslinjer til børn, forældre og lærere om hvordan vi færdes i trafikken rundt om skolen. 

Hvem har ansvaret?             Aktivitet 
 

Til fods 
 

Fælles Fodgængere overholder gældende færdselsregler ved at se sig ordentlig for og 

krydse vejen korrekt. Fodgængerfelterne benyttes.  

 Elever i indskolingen (0. – 3. klasse) har altid vest på, når de er på tur med 

klassen. 

   

På cykel 
 

Forældre Der henstilles til at så mange børn som muligt cykler eller går til skole. Det 

anbefales, at børn fra 3. klasse så vidt muligt cykler i skole. 

 Skolevejen skal være øvet mange gange sammen med en forælder, før 

børnene kører på egen hånd. (husk cykelhjelm)  

Fælles Både forældre, lærere, søskende og elever opfordres til at bruge cykelhjelm. 

Elever Eleverne skal så vidt muligt parkere deres cykel i cykelstativerne eller i 

umiddelbar nærhed heraf, og sådan at de ikke er til gene for andre, der færdes 

på skolen.  
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 Elever i indskolingen (0. – 3. klasse) har altid vest på, når de er på tur med 

klassen. 

Forældre/elever Forældre og elever sørger sammen for at cyklen er lovlig og i orden, incl. lys og 

reflekser, således at eleven er synlig i trafikken på vej til og fra skolen. Lokal  

Politi vil lejlighedsvis være til stede ved skolens område, for at kontrollere at 

cyklerne er i orden, samt at man har lys på cyklen i lygtetændingsperioden.  

 

I bil 
 

Forældre Ved skolens hovedindgang; Forældre sætter børnene af til højre, og hvis 

forældre skal med ind på skolen, parkerer de til venstre. 

 Ved hallen: Børn kan med fordel sættes af på parkeringspladsen ved hallen. 

Det aflaster skolens hovedindgang.  

Forældre Respekter skolepatruljen ved fodgængerfeltet, og sænk farten.  

Undervisning 

Hvem har ansvar            Aktivitet 
  

Færdselskontaktperson  

og kontaktlærere  

 0. årgang Gå-prøve 

 2. årgang Den lille cyklistprøve 

 6. årgang Den store cyklistprøve 

 8. årgang Sikker Trafik LIVE 

 Hele skolen deltager hvert år i kampagnen ”Alle børn cykler” 

 

Forældre Det forventes at forældrene træner skolevejen sammen med deres barn, 

herunder hvordan man krydser veje med og uden lysregulering, samt at vise 

hensyn til andre.  

Kontaktlærer/elev Når klassen er på cykeltur med skolen, skal lærere og elever bruge cykelhjelm. 

Skolen har enkelte cykelhjelme til udlån.  

 

Rollemodeller 

Det er vigtigt at børnene har nogle gode rollemodeller, som kan give dem nogle gode vaner i trafikken.  
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Hvem har ansvar          Aktivitet 
 

Fælles Det forventes at alle, der opholder sig omkring skolen, udover at overholde 

færdselsreglerne, udviser korrekt, sikker og hensynsfuld adfærd i trafikken.  

Lærere Ansatte som er på cykeltur med en klasse, skal anvende cykelhjelm.  

Forældre Forældre opfordres til at gå/cykle til skole med deres børn.  

Forældre Forældre opfordres til at anvende cykelhjelm. Lygter skal anvendes i 

lygtetændingsperioden lige som der skal være reflekser på cyklen.  

Forældre Forældre forventes at parkere, hvor det er anvist og lovligt gerne udenfor 

skolens område. 

Forældre Det forventes, at forældrene respekterer skolens trafikpolitik, og at man hjælper 

hinanden på en god, hensynsfuld og respektfuld måde, så trafikpolitikkens mål 

bliver indfriet i videst muligt omfang.  

 

Samarbejde 

Hvem har ansvar           Aktivitet 
 

Skolebestyrelse Trafikpolitikken vil, hvert år i marts være på dagsordenen hos skolebestyrelsen, 

som tilretter trafikpolitikken i samarbejde med skolens trafikkontaktperson, så 

den er tidssvarende. Trafikkontaktpersonen afholder møde med skolens 

ledelse i februar om trafikpolitikken og deltager i skolebestyrelsesmødet i marts  

Skole På et forældremøde i indskolingen orienteres forældre om denne trafikpolitik.  

Færdselskontaktlærer Færdselskontaktpersonen har kontakt til politiet, Rådet for Sikker Trafik (incl. 

Sikker trafik LIVE) Færdselskontaktlæreren sørger for videreformidling af 

Rådets og kommunens materialer om trafik til involverede teams.  

Forældre/elever/personale Kan videregive information, hvis de oplever, at noget omkring trafiksikkerheden 

ikke er i orden. Man er meget velkommen til at komme med idéer og forslag til 

at forbedre trafikforholdene omkring skolevejene til Morten Børup Skolen. 
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Skolepatrulje 

Hvem har ansvar           Aktivitet 

 

Skolepatruljen/ Fra mandag til fredag fra kl 7.40 – 8.00 skal der være 4 skolepatruljeelever ved 

fodgængerfeltet på Møllegade/indkørslen til skolen.  

Færdselskontaktlærer Færdselskontaktlæreren er ansvarlig for organiseringen og oplæringen af de 

nye SPér i samarbejde med politiet.  

Skolepatruljen  SPér er elever fra 7. klasse.  

 7. årgangselever opfordres til at melde sig i skolepatruljen, så de kan bidrage til 

en mere sikker og tryg skolevej for alle elever. 

Repræsentanter fra skolepatruljen besøger indskolingen og fortæller om SP-

arbejdet.  

Fælles Elever, lærere, forældre og beboere i lokalområdet opfordres til at bakke op om 

skolepatruljen og respektere deres anvisninger.  

 

  

 

(Redigeret af Lisbeth Kristensen og Per Krogh Jensen dec. 2019) 


