Vedbæk skoles trafikpolitik
Trafikvanerne dannes tidligt, og det er derfor vigtigt at give børn og unge de rigtige
værktøjer til at kunne færdes sikkert i trafikken for på den måde at være med til at øge
sikkerheden generelt.
På Vedbæk Skole har vi lavet en trafikpolitik, for på den måde at sætte luppen på et for os
meget vigtigt område. Denne politik er udarbejdet i et samarbejde mellem bestyrelsen og
skolen.
En trafikpolitik sætter rammerne for trafik i undervisningen, for afviklingen af trafikken
omkring skolen og for trafikvaner hos børn og voksne. Kort sagt viser trafikpolitikken vejen
til sikker skoletrafik. Indlæringen af gode trafikvaner sker i et samarbejde mellem skole og
hjem.


Det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken ved at cykle eller gå til skole.
Det giver bedre trafikanter, mindre trafikkaos og mere tryghed for alle. Det er
samtidig vigtigt, at børnene lærer at færdes på egen hånd i trafikken. Dette sker i et
samarbejde mellem skole og hjem. Derfor skal børnene forberedes og gøres sikre
og klare til skolevejen. Dvs. at de kender skolevejen og skiltningen, inden de selv
begynder som trafikanter. Ved gentagne gange at afprøve ruten med en forælder,
kan barnet få det kendskab til ruten, som kan skabe tryghed og sikkerhed for det
enkelte barn.
Vedbæk Skole anbefaler generelt, at børnene cykler til skole. Det giver en glæde og
får styrket børnenes selvstændighed.



Vi opfordrer alle med tilknytning til Vedbæk Skole til at bruge cykelhjelm, når de
færdes på cykel omkring skolens område. I undervisningssammenhæng bruges der
cykelhjelm. Skolen har et klassesæt cykelhjelme til låns.



Klassernes lærere varetager færdselsundervisning i skolen. Dette kan evt. ske i et
samarbejde med politiet og/eller en gæstelærer. Derudover indgår
færdselsundervisningen i den daglige undervisning, hvor det måtte findes relevant.
Dette kan evt. være som en temauge omhandlende emnet.



Undervisningen kan være knyttet til praktiske øvelser og iagttagelser i trafikken. På
Vedbæk Skole har vi:
På 0.årgang ”Gå-prøve”, hvor lærerne lærer eleverne, hvordan de skal forholde sig,
når de går på fortovet, og når de skal over en vej uden lysregulering og med
lysregulering. Undervejs tales om trafikskiltenes betydning.
På 3.årgang afvikles ”Den lille cyklistprøve”, som foregår på skolens område. Der
opstilles en lille cykelbane, som eleverne skal igennem, og der tales om, hvad der
skal være på en cykel for at den er lovlig. Cykelhjelm er påkrævet.
På 6.årgang afvikles ”Den store cyklistprøve”, som foregår på vejene udenfor
skolen. Denne prøve afvikles i et samarbejde med politiet. Eleverne vil inden
prøvedagen have gennemgået en teoriprøve.
Eleverne møder på prøvedagen op med deres cykler, som vurderes af politiet.
Eleverne bliver vurderet på deres kørsel og får point. Efter endt prøve modtager
eleverne et diplom, og kommunes bedste cykel klasse kåres.
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På 8.årgang drøftes holdninger til alkohol og knallertkørsel. Dette sker på
forældremødet i starten af skoleåret og løbende i dagligdagen, hvor det må findes
relevant. Når de unge forlader skolen efter 9. klasse, står de over for de 10 farligste
år i trafikken. Det skal de rustes til. Samarbejdet mellem SSP (skole,
socialforvaltning og politi) er i denne forbindelse meget vigtigt.


De børn, der bliver kørt til skole, opfordres til at komme før kl. 8:00. Børnene bør
sættes af ved afmærkningen foran skolen og selv gå det sidste stykke hen til deres
klasseværelse. Hvis de følges til klassen, er det vigtigt, at forældrene parkerer i de
afmærkede parkeringsbåse og ikke foran skolen eller kører ind på skolens område.
Dette gælder også ved afhentning af børnene efter endt skole eller SFO.



Skolepatruljen har stor betydning for sikkerheden, når skolens elever møder om
morgenen. Skolepatruljen består af elever fra 7.årgang, som har påtaget sig denne
vigtige opgave. Skolepatruljen vil være at finde hver morgen mellem kl.8.00-8.10 ved
fodgængerovergangen ved Vedbæk Station, og alle forventes at bakke op om
skolepatruljen og respekterer deres anvisninger.
På forældremøderne i starten af skoleåret informerer klasselærerne i afdeling 1 om
skolepatruljen, og hvordan forældrene kan understøtte patruljens arbejde.



Det forventes, at alle som færdes omkring Vedbæk Skole, overholder færdselsloven
samt de henstillinger der er fra skolens side for på den måde at signalerer rigtig og
sikker adfærd i trafikken og være gode rollemodeller.



Der henvises til fællesmål, læseplan og vejledning på
http://www.emu.dk/modul/f%C3%A6rdselsl%C3%A6re-m%C3%A5ll%C3%A6seplan-og-vejledning.



For yderligere inspiration henvises til www.sikkertrafik.dk
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