Højboskolens trafikpolitik
Skolebestyrelsen og skolens ledelse på Højboskolen har i 2013 udarbejdet nærværende Trafikpolitik for at bevidstgøre forældrekredsen, skolens
elever og skolens ansatte om vigtigheden i, at alle der færdes på og omkring skolen har fælles normer for hvordan man forventes at færdes i
trafikken for at opnå størst mulig trafiksikkerhed for skolens elever.
Trafikpolitikken revideres minimum en gang i hver skolebestyrelsesperiode, første gang forår 2016.
PÅ VEJ
Højboskolen vil på enhver måde medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på og omkring skolen.
Emne

Handling

Tidsfrist

Ansvarlig

Mindre morgenmylder

Skolens holdning er, at det er vigtigt, at børnene lærer at
færdes i trafikken ved at cykle eller gå i skole. Det giver
bedre trafikanter, mindre trafikkaos og mere tryghed for alle.

Fra aug 2013

Skoleleder i samarbejde med
færdselskontaktlærer og lærerne i
indskolingen

Emnet sættes på dagsordenen på forældremøder i 0. og 1.
klasse.
 Forældrene orienteres om, hvor vigtigt det er, at
børnene lærer at færdes på egen hånd.

Lavere hastighed på
skolevejen

Vi appellerer til forældre og personale om at overholde
fartgrænser og den almindelige skiltning.

Fra aug. 2013
- løbende

Skolens ledelse evt. i samarbejde
med lokalpolitiet

På cykel til skole

Højboskolen anbefaler generelt, at børn cykler til skole.
Det er forskelligt, hvornår børns motorik og evne til at
vurdere hastighed er fuldt udviklet.
Det anbefales derfor, at børnene cykler i selskab med voksne
indtil de er bekendte og fortrolige med skolevejen.
Forældrene lærer børnene de mest elementære
færdselsregler, herunder at man trækker over
fodgængerovergange.
Forældrene er ansvarlige for, at børnenes cykler har de
nødvendige lygter og reflekser

Fra aug. 2013
- Løbende
hvert år

Færdselskontaktlærer
Forældre

1

I bil til skole

Af hensyn til trafiksikkerheden, elevernes sundhed og miljøet
anbefaler Højboskolen, at biltransport til og fra skole
begrænses til et absolut minimum.
Det henstilles, at forældre ved af- og pålæsning ikke kører
ind på skolens område, men i stedet benytter de anbefalede
afsætningspladser på Toftevej.

Fra aug. 2103
- løbende
hvert forår

Færdselskontaktlærer i
samarbejde med skoleleder og
skolens lærere

l
Til fods i skole

Børn der går i skole skal følge stier, fortove og benytte
fodgængerovergange hvor det er muligt.
Forinden børn selv går i skole anbefales, at forældrene går
turen med dem for at gøre dem trygge ved turen.
I vinterhalvåret anbefales overtøj med tydelige reflekser – og
gerne trafikvest.
Der arrangeres Gå-busser på visse ruter til skolen.

Fra aug. 2013
- Løbende

Forældre

Viceskoleleder og
færdselskontaktlærer
Skolepatrulje, praktisk
organisering
Skolepatrulje, opbakning
og belønning
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 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
 Alle skal køre med cykelhjelm, også lærerne

Fra aug. 2013
- Før
udflugter

Klasselærere eller faglærer

Cykellygter i den mørke
tid

Ved mørketid sætter vi fokus på lygter og reflekser sammen
med politiet. Emnet tages op hvert år, på lidt forskellige
måder.
- Hvert efterår afholder vi cykel- og lygteeftersyn i
samarbejde med politiet.

Fra okt. 2013
- Løbende
hvert efterår

Færdselskontaktlærer i
samarbejde med klasselærere og
politi.
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Med skolebus

Børnene instrueres om, at de i bussen skal overholde de
regler som chaufføren udstikker.

Fra aug. 2013
- Løbende

Børnehaveklasseleder/klasselærer

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

Handling

Tidsfrist

Ansvarlig

Færdselsundervisning i
hele skoleforløbet.

Trinmålene efter 3., 6., og 9. Klasse 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.
Læs mere på www.uvm.dk søg på færdsel.

Fra sept 2013

Den enkelte klasselærer i
samarbejde med klassens andre
lærere og
færdselskontaktlæreren.

Materialer til
færdselsundervisning

Skolen bruger fx materiale fra www.sikkertrafik.dk til
færdselsundervisningen.

Løbende

Færdselskontaktlæreren og
skolebibliotekaren

Planlægning af
undervisning

Klasselærerne planlægger færdsels-undervisning. Dette
koordineres med de øvrige lærere i klassen.
- Undervisningen skal være nært knyttet til praktiske øvelser
og iagttagelser i trafikken.
- Før trafikundervisningen går i gang, orienteres forældrene
og evt. inviteres til at bakke trafikundervisningen i klassen
op.

- Løbende
hvert forår

Klasselærer i samarbejde med
alle lærere omkring klassen.

Gæster i undervisningen

Klasselærerne opfordres til at invitere gæster til
undervisningen.
- Politiet er fast samarbejdspartner og inviteres så ofte, det
er muligt.
- Trafikinformatører på de ældste klassetrin.

Løbende

Klasselærerne træffer en aftale
med gæsten.

Færdselskontaktlærerens
arbejdsopgaver

Færdselskontaktlæreren står for koordination af
undervisning, samarbejde med politiet, og sikrer, at
materialer samt nye tilbud formidles til de øvrige lærere. Det
kan ske ved udstilling, ved indlæg på lærermøder, på
Pædagogisk Rådsmøde og på teammøder før sommerferien.
Kontaktlæreren tilbyder 0. Klasserne at deltage på
forældremøde og informerer her om Gå-bus, om evt.
skolepatrulje og om skolens trafikpolitik.
Kontaktlæreren arrangerer lygtekontrol sammen med
lokalpolitiet og orienterer forældre og kollegaer om resultatet.
Kontaktlæreren koordinerer:

Løbende

Færdselskontaktlærer
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-

Gå-prøven med 0. Klasse
Den lille cyklistprøve med 3. Klasse
Cyklist-prøven for 6. Klasse
Den webbaserede test, trafiktjekket.dk

Kontaktlæreren koordinerer Gå-bus projektet, hvor elever i
6.- 7. klasse følger de yngste elever i skole.
Kontaktlæreren bestiller og holder tilsyn med materialer,
herunder reflekser hvert efterår, og deltager i
netværksmøder og relevante kurser.
Kontaktlæreren deltager i skolebestyrelsens møder, når
skolebestyrelsen finder det nødvendigt.
Hvis jobbet som færdselskontaktlærer overtages af en anden,
sørger den afgående for at overdrage materialer og
oplysninger til den nye kollega. Kontaktlæreren opfordres til
at tilmelde sig, sikkertrafik.dk/nyhedsbrev.
Ressourcer til
færdselsundervisningen

Skolens ledelse og skolebestyrelsen sikrer årligt et
tilstrækkeligt antal timer til kontaktlæreren. Opgavens
indhold præciseres i skolens trafikpolitik.

Fra aug 2013
- Løbende

Skolelederen og skolebestyrelsen

ROLLEMODELLER
Alle ansatte på skolens og hele forældrekredsen skal løbende bevidstgøres om deres rolle som forbilleder for børnene i trafikken
Emne

Handling

Tidsfrist

Ansvarlig

Skolens ansatte:
- sikker kørsel
- cykelhjelm
- P-pladsen
- fodgængerfeltet

Som rollemodeller forventes alle skolens ansatte at udvise en
adfærd som også forventes af elever og forældre, herunder
- at alle færdselsregler overholdes (brug af sele,
passende fart, ej tale i mobiltelefon u/kørsel
- at udvise forsigtig og hensynsfuld kørsel på og
omkring skolens område
- Som cyklister at have korrekt lys på cyklen, huske
korrekt tegngivning og udvise en sikker og
hensynsfuld kørsel på cykel
- anvende fodgængerovergange hvor det er muligt

Maj 2013
- Løbende

Skolelederen skolebestyrelsen

Forældrene:
- fart
- seler
- afsætning
- skolepatrulje

Som rollemodeller forventes alle forældre at udvise en
adfærd, som man ønsker og forventer ens eget barn og alle
andre børn udviser, herunder
- at alle færdselsregler overholdes (brug af sele,
passende fart, ej tale i mobiltelefon u/kørsel
- at evt. afsætning af børn sker i parkeringslommen på
Toftevej og ellers under størst mulig hensyntagen til
øvrige børn og voksne

Maj 2013
- Løbende

Skolebestyrelsen,
færdselskontaktlæreren og de
enkelte klasselærere
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Skolens ældste elever:
- store og små sammen
- forbilleder
- bliv skolepatrulje

at udvise forsigtig og hensynsfuld kørsel på og
omkring skolens område
forældre opfordres til, som rollemodeller, at gå/cykle
med deres børn i skole
som cyklister opfordres forældre til at benytte
cykelhjelm, have korrekt lys på cyklen, huske korrekt
tegngivning og i øvrigt udvise en sikker og
hensynsfuld kørsel på cykel

Skolens ældste elever forventes at optræde som gode
rollemodeller for yngste børn ved
- at påtage sig rollen som ”Gå-bus” chauffører
- at påtage sig rollen som skolepatrulje (endnu ikke
oprettet)
- at udvise sikker og hensynsfuld adfærd i trafikken på
og omkring Højboskolens område

Maj 2013

Skolens ledelse, alle lærere og i
øvrigt alle voksne ansatte på
skolen

SAMARBEJDE
Højboskolen (skolebestyrelse og skolens ledelse) har et bredt samarbejde udadtil med skolens omverden for at sikre og udbygge elevernes
trafiksikkerhed bedst muligt
Emne

Handling

Tidsfrist

Forældrene

Allerede ved børnenes skolestart bevidstgøres forældrene
om, at børnenes transport til og fra skole er deres ansvar

Ved skolestart

Klasselærere

Løbende fra
2013

Klasselærere

- Løbende
hvert forår

Leder i SFO

Løbende

Færdselskontaktlærer

Skolen vil løbende i skoleforløbet orientere forældrekredsen
om skolens trafikpolitik og evt. nye tiltag/beslutninger på
trafikområdet og på forældremøder afstemme hvad skole og
forældre kan forvente af hinanden

Ansvarlig

Forældre kan evt. inddrages i aktiviteter omkring
trafiksikkerheden.
SFO

SFO laver cykelprojekt. Projektet foregår om eftermiddagen
og forventes af vare 2 uger. De børn der har lyst til at lege
med, skal huske cykel og cykelhjelm.
Cykelleg handler om at have det sjovt. Men også om at blive
sikker på cyklen. Under legen indlæres balance, afstands- og
fartbedømmelse, rum- og retningssans og alle former for
manøvrer på cyklen.

Politiet

Højboskolen samarbejder med lokalbetjenten i Hørning og
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Lokalpolitiet i Skanderborg omkring trafiksikkerheden:

Omkringliggende
institutioner

Højboskolen tilstræber et nært samarbejde med
HørningSkolen og Hørning Børneunivers omkring størst mulig
sikring af de trafikale forhold i nærområdet

Løbende –
min. En gang
årligt

Skolens ledelse og
skolebestyrelsen

Skanderborg Kommune

Højboskolen samarbejder med Skanderborg Kommune om
størst mulig trafiksikkerhed ved Højboskolen, herunder
- deltagelse i Skanderborg Kommunes projekt ”De
ualmindelige”
- løbende dialog med Trafik og Veje omkring rådgivning
vedr. Trafiksikkerhed
- løbende dialog med Trafik og Veje omkring
vedligeholdelse og udbygning/sikring af de fysiske
trafikforhold, herunder veje, stier,
sikringsforanstaltninger m.v.

Løbende

Skolens ledelse,
fædselskontaktlærer og
skolebestyrelsen

Lokalområdet
- beboere

Skolen er bevidst om, at den ”tiltrækker” meget trafik til
nærområdet. Den ønsker derfor en åben og positiv dialog
med områdets beboere såfremt der opstår trafikale
spørgsmål

Løbende

Skoleleder i samarbejde med
færdselskontakt-lærer og evt.
skolebestyrelse
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