Trafikpolitik - Resenbro Skole

På tur i skoletiden
På vej til skole

Når eleverne skal cykle i undervisningen, SKAL de bære cykelhjelme og
refleksveste. Skolen har refleksveste til alle til udlån. Skolen har enkelte hjelme
til udlån. Elever som ikke bærer hjelm, kan ikke deltage i aktiviteterne og

Morgenmylder

tilbydes alternativ undervisning/tilsyn på skolen.

Skolens elever opfordres til at gå eller cykle i skole. Der opfordres til at minimere
kørsel i bil til skolen.

Eleverne orienteres om nedenstående retningslinjer, inden de cykler på tur.

Skolen har en skolepatrulje, der er placeret uden for skolen på Skellerupvej.
Elever, personale og forældre bedes benytte skolepatruljen, når de skal krydse



og bagest.

vejen.
Det er IKKE tilladt at parkere bilen mellem kl. 7.30 — 8.30 på aflæsningspladsen/
kys-og-kør-pladsen foran skolen. Pladsen må kun benyttes til aflæsning på dette
tidspunkt. Børnene kan ligeledes sættes af på p-pladsen, dog ikke foran
indgangen. Forældre, der ønsker at gå med ind på skolen, henvises til parkering
på parkeringspladsen.

På cykelture skal der som udgangspunkt altid køre en voksen forrest



Cyklerne skal være i orden hjemmefra, inklusiv lygter hvis det er mørkt.



Hold afstand og giv tegn. Stop ved vejkryds, stol ikke på at den
forankørende har orienteret sig, se selv efter evt. trafikale forhindringer.

Transport i bil i undervisningssammenhæng/fritidsdelen
Når eleverne undtagelsesvis skal transporteres i bil, skal de altid være fast-

Rollemodeller

spændte i sikkerhedssele. Transport i bil skal altid overholde færdselsloven -

Forældre og skolens personale er rollemodeller vedr. trafikkultur. Ligeledes er

også med hensyn til antal personer og eventuel brug af sædepude.

skolepatruljen rollemodeller for resten af skolens elever.

Undervisningen

Samarbejde

Resenbro Skole har en færdselskontaktlærer, som i samarbejde med skolens

Skolebestyrelsen, skolens ledelse og færdselskontaktlæreren fører tilsyn med

ledelse forestår koordinering af skolens trafikale opgave.

trafikpolitikkens anbefalinger.

Skolen har kampagner i forbindelse med den mørke tid i efterår og vinter. Det

Skolens færdselskontaktlærer drøfter løbende diverse trafikspørgsmål med politiet

aftales med lokalpolitiet om at komme på besøg på skolen i denne periode for at

og evt. de kommunale myndigheder. Trafikspørgsmål kan drøftes på

kontrollere elevernes brug af cykellygte.

forældremøder og i skolebestyrelsen.

Skolen har ligeledes en aftale med politiet om at informere om trafik for

Skolen informerer om eventuelle tiltag på trafikområdet på skolens hjemmeside og

børnehaveklassens elever og forældre.

gennem forældreIntra.

Lokalpolitiet deltager i diverse møder og arrangementer om færdsel på skolen,
når det er nødvendigt. Det gælder blandt andet i forbindelse med udlevering af
veste i 4. klasse hvert år og cyklistprøven i henholdsvis 3. og 6. klasse.
Skolen deltager i den kommunale cyklistprøve for 6. klasse. I den forbindelse
kommer der en lastbil på skolen, så eleverne kan fornemme problematikken
omkring lastbiler og bløde trafikanter.

