Hedensted Skoles trafikpolitik
Hedensted Skoles ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og
skolens ansatte kan færdes sikkert på vej til og fra skole. Skolen vil på enhver måde medvirke til at
forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen og på skolens område. Det samme gælder ved
arrangementer og ekskursioner i skolens regi.
Det er skolens holdning, at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken ved at cykle eller
gå til skole. Det giver mere rutinerede trafikanter, mindre trafikkaos og dermed mere tryghed for
alle.
Såvel forældre, ansatte og større elever skal være bevidste om, at de er rollemodeller for de yngre
elever.
Vi appellerer til forældre om at anvende skolens parkeringsarealer, som de er tiltænkt.
Handicappladserne respekteres. Rundkørslen foran Danmarksbygningen benyttes udelukkende
som kys-og-kør (drive-in), og her er al parkering forbudt. Parkering på de øvrige arealer sker i de
opmærkede båse.
Hedensted skole anbefaler, at børnene cykler eller går til skole, når de modenhedsmæssigt er
parate. Skolevejen skal være øvet mange gange sammen med en forælder, før børnene kører eller
går vejen på egen hånd.
Vi opfordrer alle ansatte, elever og forældre til at bruge cykelhjelm. Når klasser færdes på cykel
skal alle – såvel elever som ansatte – bruge cykelhjelm og sikkerhedsveste. Der indkøbes hjelme og
veste, så de, der ikke har en sådan, låner dem af skolen. Inden turen instrueres eleverne i, hvilke
regler der gælder, når man kører i flok.
Der er ikke etableret skolepatruljeordning på skolen.
Færdselslære varetages af teamet omkring klassen med udgangspunkt i fælles mål hæfte 20 2009
(uvm.dk). Færdselskontaktlæreren sætter fokus på færdselslære, udvikler området og deltager ved
skolens færdselsarrangementer. Politiet deltager så vidt muligt ved afholdelse af cykelprøven.
Gennem nedenstående tiltag vil skolen sikre et bredt kendskab til skolens trafikpolitik samt
løbende evaluere og udvikle politikken:
-

-

Ledelsen informerer kommende 0. klasse-forældre om parkeringsforhold.
Det undersøges, om skiltningen i kys-og-kør zonen kan tydeliggøres.
Klasselæreren/skolebestyrelsesrepræsentant opfodrer på forældremøder til, at man følger
skolens trafikpolitik og opfordrer forældrene til, at de lærer deres børn at gå eller cykle til
skole.
Ledelsen informerer jævnligt forældrene om trafikpolitikken på Aula.
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-

-

Forældrene opfordres til alternative afleveringssteder f.eks. ved kirken eller biblioteket.
Politiet bruges i færdselsundervisning, når det er muligt og hensigtsmæssigt.
På et afdelingsmøde i skoleåret 2011-2012 er færdselsundervisningen et punkt på
dagsordenen. Her laves en progression i undervisningen. Siden laves der en samlet oversigt
over færdselsundervisningen på Hedensted Skole med fokus på de enkelte afdelinger.
Trafikpolitikken evalueres inden sommerferien 2012.
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