Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik
Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert
omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt, når eleverne bliver unge og voksne trafikanter.
Handlingsplanen revideres hvert tredje år.
PÅ VEJ
Bylderup-Bov Kristne Friskole vil gerne medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme
gælder ved arrangementer og ekskursioner i skolens regi.
Emne

Handling

Tidsfrist

Ansvarlig

Transport til og fra
skolen på Burkal
Skolevej

Når forældre kører børn til skole om
morgenen, henstiller vi, at der
parkeres ved SFO. De offentlige
busser skal altid uhindret have
adgang til af- og pålæsning ved
busstoppestedet på skolens grund.

Fra aug.
2010

Skoleleder i samarbejde med
færdselskontaktlærer

Skolens holdning er, at det er
vigtigt, at børnene lærer at færdes i
trafikken, når de cykler eller går i
skole. Det giver mere tryghed for
alle.
Lavere hastighed på
skolevejen

Vi appellerer til forældre og ansatte
om at overholde fartgrænsen, ved
bl.a.:
- Artikel i skolebladet og på skolens
hjemmeside.
- Kontakt til teknisk forvaltning for
at undersøge mulighederne for at få
sat farten ned på skolevejen ved
skiltning.

Fra aug.
2010

Skolens ledelse

På cykel til skole

Bylderup-Bov Kristne Friskole
anbefaler generelt at elever bruger
cykelhjelm og trafikvest!

Fra aug.
2010

Færdselskontaktlærer
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Elever til og med 4. klasse som
cykler til og fra skole, følges over
vejen efter skoletid.
Den gratis folder: Foden på egen
pedal fra Rådet for Sikker Trafik,
udleveres ved skolestart

Skolelederen/klasselæreren

Hvert år holder vi jævnligt kontakt
med det lokale politi og gør status
på dette område.

Skolelederen/færdselskontaktlæreren

Cykelhjelme

Vi opfordrer alle til at bruge
cykelhjelm og trafikvest.

Fra aug.
2010

Færdselskontaktlærer

Parkering af cykler

Cykelskurene skal være i forsvarlig
stand og med rigelig plads, så
eleverne bruger dem.

Fra aug.
2010

Pedel

Skolepatrulje

I tilfælde af at en elev i 0. til og
med 4. klasse skal passere Burkal
Skolevej, vil denne blive fulgt over
af enten en medarbejder i SFO eller
en Skolepatrulje.

Fra aug.
2010

Skoleleder og færdselskontaktlærer

Skolepatrulje

Skolen har p.t. ingen skolepatrulje.
En sådan vil omgående blive
etableret, skulle der være elever fra
0. til og med 4. klasse, som skal
følges over Burkal Skolevej.

Fra aug.
2010

Færdselskontaktlærer

På cykeltur med skolen

Inden turen skal børnene instrueres
i, hvordan man kører på tur som en
stor gruppe:
På cykelture skal der altid
køre en voksen forrest og en
bagest
Cyklerne skal være i orden

Fra aug.
2010

Klasselærere

2

hjemmefra
Kør én og én, hold en
bestemt rækkefølge
Hold afstand, giv tegn. Stop
ved vejkryds, stol ikke på, at
den forankørende har
orienteret sig, se selv efter
På tur med skolen i
øvrigt

Klasserne orienteres på forhånd
om, at alle har ansvar både for sig
selv og hinanden, når de er på tur.
- Inden turen orienteres børnene
om evt. særlige steder eller forhold
i trafikken, som de skal være
opmærksomme på.
- Når klasserne er på gå- eller
cykeltur, anbefaler vi, at de bruger
skolens trafikveste.

Fra aug.
2010

Klasselærere

Cykellygter i den mørke
tid

Ved mørketid sætter vi fokus på
lygter og reflekser.
- Hvert efterår afholder vi cykel- og
lygteeftersyn i samarbejde med
politiet.

Fra aug.
2010

Færdselskontaktlærer i samarbejde
med klasselærere og politi.

Med skolebus

Børnene skal blive på skolens
grund, når de venter på bussen og
må under ingen omstændigheder
opholde sig på vejen.
- Den enkelte klasselærer fortæller,
hvor og hvordan børnene skal vente
på skolebussen – og hvordan de
skal opføre sig inde i bussen.

Fra aug.
2010

Klasselærere

UNDERVISNING
Vi vil gøre undervisningen praktisk og nærværende med involvering af eleverne. Derigennem skal de rustes til at blive
sikre og ansvarsfulde trafikanter.
Emne

Handling

Tidsfrist

Ansvarlig

Færdselsundervisning i

Trinmålene efter 3., 6. og 9. klasse

Fra aug.

Den enkelte klasselærer i samarbejde

3

hele skoleforløbet.

er bindende.
Yngste klasser: Rollen som
fodgænger/cyklen
Mellemtrinnet: Cyklen
Ældste klasser: Fokus på
holdninger og adfærd. De
store klasser skal samtidig
forholde sig til alkohol,
knallerter, medansvar, hjem
fra fester osv.

2010

med klassens andre lærere og
færdselskontaktlæreren.

Materialer til
færdselsundervisning

- Færdselskontaktlæreren sikrer, at
materialerne samt nye tilbud
formidles til de øvrige lærere.

- Løbende
hvert forår

Færdselskontaktlæreren og
skolebibliotekaren

Planlægning af
undervisning

Klasselærerne skal planlægge
færdselsundervisning. Dette
koordineres med de øvrige lærere i
klassen.

- Løbende
hvert forår

Klasselærer i samarbejde med alle
lærere omkring klassen.

Gæster i undervisningen

Vi opfordrer klasselærerne til at
invitere gæster til undervisningen
f.eks. politi og eller
trafikinformatører.

Fra maj
2010
- Løbende

Klasselærerne træffer en aftale med
gæsten.

Færdselskontaktlærerens
arbejdsopgaver

Se lokalaftale.

Fra maj
2010
- Løbende

Færdselskontaktlærer

ROLLEMODELLER
Vi vil arbejde for, at lærere og forældre husker deres rolle som forbilleder i trafikken.
Emne

Handling

Tidsfrist

Ansvarlig

Skolens ansatte:

Alle skolens ansatte forventes at
overholde færdselsloven og
signalere rigtig og sikker adfærd i
trafikken.

Fra sep.
2010
- Løbende

Skolelederen skolebestyrelsen

Forældrene:

- På forældremøder indgår skolen i
en dialog om deres ansvar og rolle

Fra feb.
2010

Færdselskontaktlæreren og den
enkelte klasselærer
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som ’det gode eksempel’.
Materiale og argumenter findes på
sikkertrafik.dk/skolepolitik.

- Løbende

SAMARBEJDE
Bylderup-Bov Kristne Friskole mener, at det er nødvendigt med et bredt samarbejde om elevernes trafiksikkerhed.
Derfor vil vi både være initiativtagere og deltagere i relevante sammenhænge.
Emne

Handling

Tidsfrist

Ansvarlig

Forældrene

Bylderup-Bov Kristne Friskoles
undervisning i færdselslære bygger
på forudsætninger, som eleverne
har med hjemmefra.
- Ved forældremøder skal det
drøftes, hvad skolen og forældrene
kan forvente af hinanden.
- Forældrene mindes om, at de skal
lære børnene at cykle sikkert, og
de skal vedligeholde børnenes
cykler, samt minde dem om en
hensigtsmæssig adfærd ved af- og
påstigning på busserne.

Fra sep.
2010
- Løbende
ved
skolestart

Klasselærere

Politiet

- Færdselskontaktlæreren fungerer
som kontaktperson i forhold til
eventuelle nye politibetjente m.h.t.
velkomst og praktisk introduktion
til skolen.
- Politikredsen afholder hvert år
møder, hvor færdselskontaktlæreren deltager.
Politiet er med til at vurdere
skolevejens farlighed.
- Skolens ledelse tager kontakt til
politiet for en revurdering af
skolevejene mindst hvert andet år.
Her drøftes også andre relevante
sager. Færdselskontakt-læreren
inviteres.

Fra maj
2010 –
løbende
hvert forår

Færdselskontaktlærer

Skolelederen
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Trafikinformatørerne

Bylderup-Bov Kristne Friskole
benytter tilbuddet om at bruge en
trafikinformatør i undervisningen
af de ældste klassetrin.
- Færdselskontaktlæreren minder
kommende klasselærere om
muligheden. Klasselærerne indgår
den konkrete aftale.
- Færdselskontaktlæreren holder
løbende kontakt til amtets
kontaktperson og til amtets
trafikinformatører.

Fra jan.
2011
- Løbende

Færdselskontaktlærer

Kommunen

- Færdselskontaktlæreren er
medlem af kommunens
færdselssikkerhedsudvalg og
formidler kontakten mellem
udvalget og skolen.
- Færdselskontaktlæreren står for
videreformidlingen af kommunens
materiale om reflekser, skolestart
m.m.

Fra aug.
2009
skolestart

Færdselskontaktlærer
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