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KARUP SKOLES TRAFIK POLITIK 

 

Det er et fælles ansvar mellem skole og hjem, at børnene lærer at færdes sikkert i trafikken. Vores 

betragtninger på denne fælles opgave er beskrevet i denne trafik politik. 

Selvtransporterende børn 

Træning giver rutine og overblik og er den bedste vej til sikre trafikanter. Skolens mål er derfor, at 

flere elever går eller cykler i skole, og at alle kommer sikkert ud og hjem fra ekskursioner. 

Skolen opfordrer til at: 

• forældre træner skolevejen med deres børn til fods og på cykel. 

• forældre hjælper deres børn med at finde den sikreste vej til skole, selvom det ikke 

nødvendigvis er den hurtigste. 

• forældre standser og parkerer lovligt og i P-båse, når de sætter deres børn af ved skolen 

om morgenen. Vær opmærksom på, at der er ensrettet på P-pladsen. 

• forældre sikrer at deres børns cykler, reflekser og cykellygter mv. er i lovlig stand. 

• forældre støtter op om kampagnen ”alle børn cykler”. 

• forældre til nye elever orienterer sig om skolens trafik politik på AULA -hjemmesiden. 

 

Cykelhjelm  

Skolen forventer at: 

• Forældrene sørger for, at deres børn cykler med hjelm 

• Forældrene sørger for, at hjelmen passer barnet og sidder korrekt. 

• Hvis en elev har glemt deres egen cykelhjelm og skal på tur, låner man en af skolen. 

• Skolens medarbejdere bruger cykelhjelm, når de cykler i arbejdsmæssig sammenhæng. 

 

 

Rollemodeller 

Børn kopierer de voksnes adfærd og efterspørger klare rammer og aftaler fra deres forældre. 

Derfor er det skolens mål, at alle voksne (og de ældste elever) er gode rollemodeller. 
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Skolepatrulje 

Skolepatruljen skaber tryghed for de mindste og hjælper med at afvikle morgentrafikken sikkert. 

Derfor er det skolens mål altid at have veluddannet skolepatruljer, som anerkendes og 

respekteres. Vores skolepatrulje er placeret ved fodgængerovergangen på Genvej, da dette sted 

opfylder de formelle krav til placeringen af en skolepatrulje. Børnene opfordres derfor så vidt 

muligt til at bruge denne overgang. Det er vigtigt, at skolepatruljernes anvisninger følges både af 

børn og voksne.  

Skolepatruljerne bemandes som hovedregel af 7. årgang. De får oplæring og støtte til at udføre 

deres opgave, og her hentes inspiration på sikkertrafik.dk/skolepatrulje. Skolepatruljerne får en 

årlig belønningstur, som tak for deres arbejde. 

Jf. Folkeskoleloven er det obligatorisk at undervise i færdsel gennem hele skoleforløbet. Derfor 

indgår færdsel i alle afdelinger. 

 

  

 


