Nordstjerneskolens trafikpolitik
Her på skolen vil vi gerne være med til at gøre noget for at skabe sikker trafik for vores børn og unge, men det
kræver en målrettet indsats fra såvel forældre som fra lærerstabens side. Rådet for Sikker Trafik har erfaring
med, at trafikpolitik på skolerne er et godt værktøj til at skabe mere sikker trafik.
En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for at ruste børn og unge til at færdes sikkert i trafikken. En
trafikpolitik sætter både fokus på trafik i undervisningen, på afviklingen af trafikken omkring skolen og på
trafikvaner hos både børn og voksne.
FAKTA:
• Mange børn har ikke erfaring som selvstændige trafikanter.
• Børn er fremtidens voksne trafikanter.
• I de ældste klasser står eleverne foran de 10 farligste år i trafikken.
• Den mest udsatte gruppe i trafikken er de 15-24-årige.
• Hvert år dræbes over 400 mennesker i trafikken og ca. 9000 kvæstes. Omkring hver 10. er et barn i skolealderen
PÅ VEJ
Nordstjerneskolen vil medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved arrangementer og
ekskursioner i skolens regi.
Emne

Handling

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.
-

Emnet sættes på dagsordenen
for forældremøder i indskolingen.

-

Forældrene orienteres om, hvor
vigtigt det er, at børnene lærer at
færdes på egen hånd.

Særligt
materiale
(Der bliver
udover selve
Forældrefolder
handleplanen
udarbejdet en lille
folder til
forældrene vedr.
vigtige emner, de
skal huske om
skolens
trafikpolitik.)

Ansvarlig og tidspunkt
Afdelingsleder for yngste gruppe i
samarbejde med
færdselskontaktlærer og
teamlærere.
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På cykel til skole

På løbehjul / skateboard til skole

Nordstjerneskolen anbefaler
generelt, at børnene cykler til skole
fra 3. klasse.
-

Skolevejen skal være øvet
mange gange sammen med en
forælder, før børnene kører på
egen hånd.

-

Nordstjerneskolen opfordrer alle
børn og voksne til at bruge
cykelhjelm.

Forældrene
Lærerne orienteres på lærermøder,
eleverne i klasserne og forældrene
på forældremøder.

Eleverne må gerne bruge løbehjul
eller skateboard til og fra skole. I
skoletiden skal begge
transportmidler anbringes på de
anviste steder.
-

Forældrene

Nordstjerneskolen opfordrer alle
børn og voksne til at bruge
cykelhjelm.

-

Elever i bil til skole

Lavere hastighed på skolevejen

Løbehjul og skateboard
medbringes på eget ansvar.
Skolen opfordrer alle de forældre
som kører deres børn til og fra
skole, til at sætte børnene af på de
anviste steder, så det undgås at der
opstår farlige situationer for
skolens elever.
Vi appellerer til forældre og lærere
om at overholde fartgrænsen, ved
bl.a.:

Forældrene

Forældreintra

Skolens ledelse
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-

Parkering af cykler og knallerter

På cykeltur med skolen

Brev til forældrene
Personale- og forældremøder
Løbende dialog med Teknisk
Forvaltning for at sikre
skolevejen bedst muligt.
Cykel- og knallertparkering skal
finde sted i / ved stativerne.
Inden turen skal børnene instrueres
i, hvordan man kører på tur som en
stor gruppe:

Klasselærere i de ældste klasser

Færdsels-kontaktlæreren sikrer et
rimeligt antal
hjelme til udlån.

-

På tur med skolen i øvrigt

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
- Lærerne medbringer en
mobiltelefon
Klasserne orienteres på forhånd om,
at alle har ansvar både for sig selv
og hinanden, når de er på tur.

Lærere og pædagoger

-

Cykellygter i den mørke tid

Inden turen orienteres børnene
om evt. særlige steder eller
forhold i trafikken, som de skal
være opmærksomme på.
Ved overgang til vintertid sætter vi
fokus på lygter og reflekser.

Lærere og pædagoger

Reflekser

Færdselskontaktlærer i samarbejde
med klasselærere

3

Med skolebus

-

Emnet tages op hvert år.

-

Uddeling af reflekser.

Børnene skal bruge sele i
skolebussen, når de forefindes – og
have respekt for vejen, når de
venter på bussen.
-

Ældste elever i fritiden:
- Fuld på knallert
- I bil med ung fører

Den enkelte klasselærer
fortæller, hvor og hvordan
børnene skal vente på
skolebussen – og hvordan de
skal opføre sig inde i bussen.

De enkelte klasser drøfter, hvordan
de bedst kan vise fælles
ansvarlighed ved transport til,
mellem og fra fester.
-

Klasselærer

Besøg af en LIVEambassadør.

Vi tager emnet op i
undervisningen og ved
forældremøder.

UNDERVISNING
Vi vil gøre undervisningen praktisk og nærværende med stor involvering af eleverne. Derigennem
ansvarsfulde trafikanter.
Emne
Handling
Særligt
materiale
Færdselsundervisning i hele
Vi opfylder målene i fælles mål for
Fælles Mål:
skoleforløbet
faget færdselslærere.
http://www.emu.
dk/omraade/gskl%C3%A6rer/ffm/
f%C3%A6rdselsl
%C3%A6re
Materialer til
færdselsundervisning

Klasselærere, forældre og elever i
udskolingen.

De fleste materialer findes digitalt.

Se bl.a.
www.sikkertrafik.
dk

skal de rustes til at blive sikre og
Ansvarlig
Klasseteamet og
færdselskontaktlæreren.

Færdselskontaktlæreren
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-

Planlægning af undervisning

Færdselskontaktlæreren sikrer, at
materialerne samt nye tilbud
formidles til de øvrige lærere.
Klasselærerne skal planlægge
færdselsundervisning. Dette
koordineres med de øvrige lærere i
klassen.
-

Klasseteam
Færdselskontaktlæren er
behjælpelig ved behov

Undervisningen skal være nært
knyttet til praktiske øvelser og
iagttagelser i trafikken.

-

Prøver

Klasselærere skal i deres
årsplaner redegøre for, hvordan
de inddrager færdsel i deres
undervisning.
Nordstjerneskolen afholder gåprøve i indskolingen, Den Lille
cyklistprøve i 4. klasse og
Cyklistprøven i 6. klasse.
-

Vi afholder gå- prøve i
indskolingen for satellitter

-

Skolens 4. klasser deltager i Den
Lille Cyklistprøve på Teknisk
Museum

Færdselskontaktlærer

-

Færdselskontaktlærerens
arbejdsopgaver

Skolens afholder den teoretiske
og den praktiske del af
Cyklistprøven for 6. klasserne
Færdselskontaktlæreren står for
koordination af undervisning,
samarbejde med politiet, opdatering
af kolleger vedr. materialer m.v.

Lærerteam

-

Færdselskontaktlærer

I forbindelse med planlægning af
det kommende skoleår orienterer
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kontaktlæreren om
færdselsundervisning til skolens
lærere og pædagoger: Formål,
trinmål, gamle og nye materialer,
muligheder for at integrere
færdselsemner i anden
undervisning osv.
-

Kontaktlæreren deltager i
skolebestyrelsens møder, når der
er relevante emner på
dagsordenen.

-

Hvis opgaven som
færdselskontaktlærer overtages
af en anden, sørger den
afgående for at overdrage
materialer og oplysninger til den
nye kollega.

-

Kontaktlæreren skal være
tilmeldt nyhedsbrev fra
sikkertrafik.dk/nyhedsbrev.

-

Ressourcer til
færdselsundervisningen

Kontaktlæreren deltager i års- og
netværksmøder.
Nordstjerneskolen har en
færdselskontaktlærer, hvis arbejde
skal respekteres og prioriteres.
-

Skolebestyrelsen sikrer årligt, et
tilstrækkeligt antal timer til
kontaktlæreren. Opgavens
indhold præciseres.

-

For ny kontaktlærer afsætter
skolen midler til at deltage på et
af Rådet for Sikker Trafiks kurser
for færdselskontaktlærere.

Skolelederen og skolebestyrelsen
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-

Der afsættes midler til, at
færdselskontaktlæreren med 3-4
års mellemrum kan deltage på et
af Rådet for Sikker Trafiks kurser
om færdselspædagogik.

ROLLEMODELLER
Vi vil arbejde for, at lærere og forældre husker deres rolle som forbilleder i trafikken.
Emne
Handling
Særligt
materiale
Skolens ansatte:
Alle skolens ansatte forventes at
Cykelhjelme
- sikker kørsel
overholde færdselsloven og
- cykelhjelm
signalere rigtig og sikker adfærd i
- P-pladsen
trafikken. Det gælder i egne biler
- fodgængerfeltet
(sele, hastighed, parkering), og når
de ansatte kører på cykel til og fra
skole (orientering, tegngivning,
bagage hensigtsmæssigt anbragt
m.m.).
-

Biler skal parkeres på Ppladserne.

-

Ansatte, der skal krydse veje
uden for skolen, skal benytte
fodgængerovergangene.

Skolelederen / skolebestyrelsen

-

Forældrene:
- fart
- seler
- afsætning

På cykelture med elever skal
lærerne bruge cykelhjelm.
Skolens hjelme kan evt. lånes.
På forældremøder drøftes
forældrenes og skolens ansvar og
rolle som ’det gode eksempel’.

Ansvarlig

-

Skolen vil fra tid til anden lave
kampagner, der gør opmærksom
på problemerne.

Materiale og
argumenter
findes på
sikkertrafik.dk/sk
olepolitik

Klasseteam
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SAMARBEJDE
Nordstjerneskolen ønsker et bredt samarbejde om elevernes trafiksikkerhed. Derfor vil vi både være initiativtagere og deltagere i
relevante sammenhænge.
Emne
Handling
Særligt
Ansvarlig
materiale
Forældrene
Nordstjerneskolens undervisning i
Forældrefolder
Klasselærere
færdselslære bygger på
forudsætninger, som eleverne har
med hjemmefra.
-

-

Ved forældremøder skal det
drøftes, hvad skolen og
forældrene kan forvente af
hinanden.
Forældrene mindes om, at de
skal lære børnene at færdes
sikkert i trafikken.

-

Politiet

Forventning om, at forældrene
sikrer at børnenes cykler er
lovlige og vedligeholdt.
Kommunen/ lokalpolitiet afholder
hvert år møder, hvor
færdselskontaktlæreren deltager. Politiet er med til at vurdere
skolevejens farlighed.
-

Sikker Trafik LIVE

Er der behov for revurdering af
skolevejene kontakter skolens
ledelse Politiet og/ eller
kommunens Vej, Teknik, Miljøforvaltning.
Nordstjerneskolen benytter
tilbuddet om at bruge en LIVE
ambassadør i undervisningen i 8.
klasse.

Færdselskontaktlærer

Skoleledelsen

Materiale findes
på sikkertrafik.dk

Færdselskontaktlærer
Klasseteam

8

-

Færdselskontaktlæreren indgår
konkrete aftaler.
Der sikres opfølgende
undervisning efter besøget.
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