Eksempler på aktiviteter i
forbindelse med
færdselsundervisningen

•
•
•
•

Skolestartkampagne
Alle Børn Cykler
Lys på med Ludvig
Cyklistprøve

Trafikpolitik

Forældrene er de vigtigste færdselsundervisere
Skolen hjælper på vej

Skolebestyrelsen opfordrer Gl.
Hjortespringskoles elever til at
gå eller cykle til skole. Der er,
omkring skolens område , et
tæt net af stier og villaveje,
som gør det trygt at færdes
som fodgænger og cyklist.

Mål for trafikpolitikken
•

Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for elever,
der færdes på vej til eller fra Gl. Hjortespringskole
I fællesskab kan vi hjælpe vores børn.
•
•

•

•

•

Alle tager ansvar og hjælper hinanden i trafikken.
Hjælpe med at forhindre, at børn kommer til skade på vej til eller fra skole og fritidsinteresser, samt når de er på tur med skolen.
At så mange elever som muligt cykler eller går til skole, så vi kan
nedsætte antallet af biler på skolevejen om morgenen, og dermed gøre det mere sikkert at færdes.
At trafiksikkerhed indgår som en naturlig del af skolens undervisning allerede fra børnehaveklasen, tilrettelagt af færdselslærere og øvrigt personale.
Forældre, skolepersonale, politi og elever samarbejder om at
sikre tryghed for eleverne på vej til og fra skole.

Venlig hilsen
Skolebestyrelsen

Vi anbefaler:
•

•
•
•

At I bruger cykelhjelm.
At I sørger for, at der er reflekser på børnenes tøj.
At cyklerne er i orden, herunder også reflekser og lys.

Kører du dit barn til skole i bil, kan du gøre det mere trygt at færdes på
parkeringspladserne omkring skolen ved at sætte dit barn af i højre side
af vejen eller i afmærket p-bås

Forældrene bidrager med. Som forælder, kan du træne dit barn i
at komme sikkert til og fra skole og fritidsaktiviteter.
Hjælp dit barn med at være opmærksom på andre trafikanter—gående, cyklister og biler

Skolen bidrager med færdselsundervisning

