
 

 

Trafikpolitik på Thyregod Skole 

 

Eleven på vej 

Når eleven cykler til og fra skole: 

 Færdselsreglerne overholdes – også på skolens P-plads. 

 Cyklen er lovlig 

 Cykelhjelm og evt. trafikvest anbefales stærkt. 

 Lys virker både for og bag. 
Når eleven går til og fra skole: 

 Færdselsreglerne kendes 

 Fodgængerfelter ved skolen benyttes 

 Forældrene har øvet ruten sammen med eleven. 
Når eleven køres i skole: 

 Vi anbefaler stærkt at sætte eleven af ved hallens p- plads. (Skolens p-plads er meget presset) 

 Ved evt. brug af skolens p-plads skal der være stor opmærksomhed på busserne. 
Når eleven kører med bus: 

 Vær opmærksom på busserne. Det drejer sig især om af- og påstigning 

 Vedr. trafikfarlig vej, se skolens hjemmeside (om skolen/ trafikfarlig vej). 

 Spørgsmål vedr. køreplan til kørselskontoret Vejle Kommune 76812100 

 Spørgsmål vedr. kørselsafviklingen til Sydtrafik 76608600 (eller direkte til vognmanden) 
Vi cykler med skolen og SFO: 

 Færdselsreglerne overholdes 

 Cyklen er lovlig og efterset af forældre. 

 Vi bruger altid cykelhjelm og evt. også trafikvest 

 Personalets anvisninger skal følges. 

 

Undervisning 

Trinmål efter 3.klasse 

 Kende færdselsregler, så de kan færdes sikkert som fodgænger 

 Manøvrere cyklen på lukket område 

 Kende til bløde og hårde trafikanter 

 Give eksempler på god cyklistadfærd. 

 Kunne tilkalde hjælp 
Trinmål efter 6.klasse 

 Kende færdselsregler med henblik på at cykle i kendt og ukendt område 

 Kan orientere sig i trafikken og give tydelige tegn før stop og sving, overholde vigepligtsregler og 
placere sig rigtigt på vejen. 

 Kende til sikker cyklistadfærd 

 Beskrive årsag og virkning i trafikken 

 Kunne tilkalde hjælp og yde alm. førstehjælp 
Trinmål efter 9.klasse 

 Kende færdselsreglerne i relation til egen og andres færden 

 Kan vurdere faktorer der har betydning for sikkerheden i trafikken 

 Kan vurdere hensigtsmæssig adfærd i trafikken 

 Beskrive risikofaktorer i trafikale situationer 

 Beskrive risiko ved sammenblanding af stimulanser og trafik 
 

 



 

 

Samarbejde med færdselskontaktlærer og politi 

 Skolens færdselskontaktlærer modtager og fordeler undervisningsmateriale til brug i 
færdselsundervisningen. 

 Færdselskontaktlæreren er ansvarlig for cyklistprøven på 6. årgang. Afvikling af prøven foregår i 
samarbejde med politi og årgangens lærere. Forældre involveres i den praktiske del af 
cyklistprøven, hvor de hjælper med at være ”kontrolposter” 

 Færdselskontaktlæreren deltager i et årligt møde med politiet i Vejle vedr. cyklistprøven. 

 Fire elever fra 6.årgang (de to bedst placerede fra hver klasse) deltager i den årlige cyklistfinale i 
Vejle, arrangeret af Vejle Politi.  

 

Forældrene som rollemodeller. 

Husk - børn gør hvad forældrene gør, ikke hvad de siger. 

 

 Ved skolestart instruerer forældre deres barn i, hvordan man opfører sig på skolevejen, ved at gå 
ruten igennem med barnet. 

 Lav aftaler med barnet om skolevejen – og følg op på disse. 

 Forældre bruger cykelhjelm/refleksvest (det samme som de vil have, deres børn skal have på), når 
de cykler sammen med deres børn i skole. 

 Man holder tilbage, når der er børn ved fodgængerfeltet. 

 Forældre er bevidste om deres fart omkring skolen - det drejer sig ikke kun om deres eget barns 
sikkerhed. 

 Man respekterer, at der ikke er indkørsel for biler på skolens område i skoletiden 

 Man viser hensyn om morgenen, når travlheden er størst. 

 Forældrene tager ansvar for at barnets cykel er i orden med lys, bremser og reflekser, husk også de 
større børns cykler. 

 Forældrene sørger så vidt muligt for at børn ikke køres i skole, hvis de bor indenfor bygrænsen. 

 Hvis cykelture indgår i undervisningen, bakker forældrene op om dette, og sørger for at cykel, hjelm 
og vest er klar på dagen. 

 

Godkendt i skolebestyrelsen 13.11.2012 


