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I forbindelse med skolestart
kan skolen arrangere en
happening og uddele æbler til
de forældre, der parkerer
lovligt eller går/cykler i skole
med deres barn.

På vej
Sikker på vej til skole

Skolen vil arbejde for, at fremme forhold der fører til, at flere elever kan være selvtransporterende. En
sikker skolevej samt træning og rutine hos eleverne er en forudsætning for dette. Skolens mål er, at alle
børn kan komme sikkert til og fra skole. Skolens mål er, at alle kommer sikkert ud og hjem fra
ekskursioner.

Skolen forventer at:
 Forældre hjælper deres børn med at finde sikreste vej til skole, selvom det ikke nødvendigvis er den
hurtigste
 Forældre respekterer zoner til parkering og aflevering, hvis de kører deres barn i skole (se kort med
skolens afleverings- og parkeringszoner)

Skolen sørger for at:
 Alle forældre til nye elever modtager skolens trafikpolitik
 Forældre har adgang til trafikpolitikken inklusive kort over skolernes trafikforhold –
oversigt over cykelparkering, bus, afleverings- og parkeringszoner – på skoleportalen/intra på nettet
 Alle forældre til nye elever (0-3 kl.) på skolen modtager to foldere fra Rådet for Sikker Trafik: ”Foden
på egen pedal” og ”Klar til skolestart” ved start på skolen1
 Alle medarbejdere som arbejder med børn er fortrolige med Rådet for Sikker Trafiks retningslinjer
for at færdes med børn i flok. Se mere her: www.sikkertrafik.dk/skole
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Med opbevaringsmulighed til
cykelhjelmen og flere spejle
på skolen bliver det lettere

Cykelhjelm og refleksveste

En cykelhjelm kan reducere antallet af skader på hoved, kranie og hjerne med 50 %. Derfor er det skolens
mål, at flere børn og voksne cykler med hjelm. For de yngste elever på tur øger refleksveste – også i de
lyse
timer
- opmærksomhed
fra andre
trafikanter.
de lyse
timer
– opmærksomhed
fra andre
trafikanter.

Skolen forventer at:
 Forældre søger for, at deres barn cykler med hjelm
 Skolens medarbejdere bruger cykelhjelm, når de cykler i arbejdsmæssig sammenhæng

Skolen sørger for at:
 Eleverne låner en hjelm af skolen, hvis de har glemt deres egen og skal på tur
 Eleverne i 0.-3. klasse bærer refleksveste, når de er på tur
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Skolepatrulje er en mulighed
Skolepatruljen er en mulighed ved skolerne i Mønsted og Sparkær, såfremt det vurderes, at det kan være
med at skabe tryghed for de mindste og hjælpe med at afvikle morgentrafikken lokalt. Det er skolens mål, at
en eventuel skolepatrulje er veluddannet, og at deltagernes indsats anerkendes og respekteres.

Skolen forventer at:
 Forældrene følger skolepatruljernes anvisninger og lærer deres barn at gøre det samme

Skolen sørger for at:
 Skolepatruljerne får den rette oplæring og støtte til at udføre deres opgave. Hent evt. inspiration på
www.sikkertrafik.dk/skolepatrulje
 Skolepatruljerne får en årlig tur i sommerland eller lignende
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Undervisning
Færdselsundervisning på alle klassetrin
Ifølge folkeskoleloven er det obligatorisk at undervise i færdsel gennem hele skoleforløbet. Derfor
er det skolens mål, at færdsel indgår på alle klassetrin når relevant. Årgangsteams tænker dette
ind i undervisningen på Sparkær og Mønsted skoler.

Skolen forventer at:
 Medarbejderne er åbne overfor mulighed for at tænke færdsel ind i den understøttende
undervisning, tværfaglige forløb og temauger samt bevægelse
 Deltage i samarbejde med kommunen og politi om Rådet for Sikker Trafiks vedr. relevante
aktiviteter som støtter trafikpolitikken. Det kan være skolestartskampagne, netværksmøder,
undervisning, skolepatrulje og cyklistprøver

Skolen sørger for at:
 Alle medarbejdere har mulighed for at bestille et Uni-Login, så de får adgang til materialerne
fra Rådet for Sikker Trafik
 Skolens SSP-kontaktlærer booker en SSP-konsulent til at tale med 8. klasse om risikoadfærd i
trafikken (se f.eks. www.sikkertrafik.dk/forældremøde)
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Færdselskontaktperson
Færdselskontaktperson kan udpeges af ledelsen efter behov og har til opgave at bistå eventuel
skolepatrulje i sit arbejde. Undervisningen i færdsel og trafiksikkerhed er et fælles ansvar for alle
skolens medarbejdere. En færdselskontaktperson kan bidrage til inspiration og bringe trafik i
fokus. Personen kan være fælles for de to matrikler.

Skolen forventer at:
 Færdselkontaktpersonen holder sig orienteret om tiltag om muligheder – f.eks. via tilmelding til
Rådet for Sikker Trafiks nyhedsbrev for skole (www.sikkertrafik.dk/nyhedsbrev) – og deler
relevante nyheder med skolens øvrige medarbejdere
 Færdselskontaktpersonen har kontakten til det lokale politi, og andre relevante instanser vedr.
sikker trafik

Skolen sørger for at:
 Indfri Forenklede Fælles Mål for Færdselslære, hvilket f.eks. kan ske gennem Rådet for Sikker
Trafis gratis undervisningsmateriale, der findes til alle klassetrin
 Støtte færdselskontaktperson i sit virke. Dette kan f.eks. ske ved at prioritere midler anden
uddannelse/møder, som vurderes at være relevant
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Rollemodeller
Børn kopierer de voksnes adfærd og efterspørger klare rammer og aftaler fra deres forældre.
Derfor er det skolens mål, at alle voksne (og ældste elever) er gode rollemodeller.

Skolen forventer at:
 Forældre sætter sig ind i skolens trafikpolitik, herunder respekterer zoner til aflevering og
parkering
 Medarbejderne optræder som gode trafikanter i arbejdstiden og på skolens område

Skolen sørger for at:
 Støtte initiativer, der gør det let for elever, medarbejdere og forældre at leve op til deres
ansvar og blive gode rollemodeller – herunder arbejde for sikre skoleveje, og skiltning af
relevante zoner
 Alle elever høres og kan komme med input til god og sikker trafikkultur omkring skolen
 Elevrådet løbende diskuterer trafikkultur og kan med forslag til trafikpolitikkens indhold.
Punktet er på elevrådets dagsorden mindst 2 gange om året
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