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1.

Eleverne cykler, går eller kører med bus til og
fra skole som hovedregel.

2.

Mindre elever, som cykler til skole, bliver
normalt fulgt af en voksen.

3.

Forældrene har sørget for, at børnenes cykler,
reflekser og lys er i orden.

4.

Alle elever bruger cykelhjelm til og fra skole.

5.

På alle cykelture med skolen skal eleverne bruge
cykelhjelm (kan evt. lånes på skolen).

6.

Alle cyklister anvender cykelstier og gående
gangstier/fortov. Børn og voksne trækker
cyklen på fortovet.

7.

Cyklerne parkeres i stativerne ved skolen.

8.

Alle forældre og medarbejdere, som kommer i bil
til skolen, kører forsigtigt (langsomt!) og tager
hensyn til de bløde trafikanter.

9.

Alle børn og voksne er opmærksomme på
skolepatruljen og hjælper dem i deres arbejde.

10.

Bilister holder tilbage ved fodgængerfeltet, så
fodgængerne kan komme over vejen.

11.

Hvis forældre en gang imellem følger barnet ind
i klassen, parkeres bilen i en af p-båsene.

12.

Handicap-parkeringen er IKKE en
aflæsningsplads, men en parkeringsplads til
handicappede.
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•

At samarbejde med forældrene om at gøre
børnene i stand til at færdes sikkert i trafikken.

•

At gøre børnenes vej til og fra skole så sikker
som mulig.

•

At elever selv transporterer sig til og fra skole.

•

At alle voksne viser hensyn og hjælper med en
god trafiksikkerhed omkring skolen.

•

At alle børn og voksne følger skolens
retningslinjer af hensyn til trafiksikkerheden.

TRAFIKSIKKERHED
På Hjallerup Skole er udvalgte elever fra 7. 8. & 9.
klasse uddannede til at fungere som skolepatrulje i
morgentrafikken. Skolepatruljen står ved
fodgængerovergangen ved Idræts Allé, ved
Skolegade, ved Præstevænget og ved Anne
Marievej.
Skolepatruljens opgave er at hjælpe skolens elever i
trafikken, hvorfor alle skal rette sig efter anvisninger
fra skolepatruljemedlemmer i funktion.
Vi henstiller til at alle med ærinde til skolen - det
gælder såvel små og store elever som forældre retter sig efter patruljens anvisninger.
Skolen anbefaler:
•

At eleverne fra byen cykler eller går til skole.

•

At forældre til elever i indskolingen går eller
cykler til skole med deres børn, hvis de har
mulighed for det.

•

At alle cykler placeres i cykelstativerne.

•

At forældre, der gerne vil følge deres barn
ind i klassen, parkerer på en af de
afmærkede p-pladser ved skolen eller hallen.
Der opfordres til, at man parkerer på den
store plads ved hallen, da man på den måde
undgår trafikprop på skolens p-plads.

•

•

At man IKKE bruger
handicapparkeringspladserne som
afsætningsplads.
At man, når man kører fra skolen, drejer til
højre for enden af Idræts Allé, da det får
trafikken til at glide, og man undgår lange
køer.

Trafikundervisning
Der undervises i trafik på alle klassetrin, hvor
materialer fra Rådet for Sikker Trafik anvendes i både teoretisk og i praktisk form.
Vi opfordrer i øvrigt forældrene til også at tage
aktivt del i elevernes trafikuddannelse, ved at
vise og tale om, hvordan forskellige situationer i trafikken tackles - samt at øve vejen til
og fra skole sammen med deres børn.
Princip for cykelture og brug af
cykelhjelm
Skolen har ansvaret for eleverne i skoletiden
og ved planlagte aktiviteter. Skolebestyrelsen
ønsker at sikre størst
mulig sikkerhed for
eleverne i forbindelse
med cykelture
arrangeret af skolen.
Skolebestyrelsen ønsker derfor, at eleverne
bærer cykelhjelm i disse sammenhænge.
Det betyder:
•

At alle elever fra 0. klasse til 9. klasse
skal bruge cykelhjelm i forbindelse
med cykelture arrangeret af skolen.

•

At ledsagende voksne/lærere, som
rollemodeller ligeledes anvender
cykelhjelm.

•

At forældre og elever orienteres på
forhånd om tidspunkt for planlagte
cykelture.

•

At elever, der ikke har medbragt en
cykelhjelm, kan låne af skolen.

