Ansager Skoles trafikpolitik
På vej: skolevejen, cykling, cykelhjelm, kørsel, afsætning, seler, ekskursioner med skolen.
Ansager Skole vil på enhver måde medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen, ved arrangementer og
ekskursioner i skoleregi
Ansvarlig

Emne

Det gør vi

Cykelhjelm og veste

Lærerne (skolen har klassesæt af cykelhjelme og
Forlanger, at eleverne og lærerne cykler
veste, der kan lånes)
med hjelm ved arrangementer og
ekskursioner i skoleregi.
Forlanger, at indskolingseleverne bruger
refleksveste, når de cykler/går i skoleregi i
den mørke tid
Forlanger, at alle elever bruger
refleksveste, når de cykler uden for
bymæssig bebyggelse i lygtetændingstiden.
Opfordrer eleverne til at bruge cykelhjelm
på skolevejen
Bestiller reflekser til alle elever hvert år.
Kontoret

Reflekser

Uddeler reflekser til alle elever og
opfordrer/ hjælper eleverne med at sætte
dem på overtøjet.

Klasselæreren

På cykeltur med skolen

Cykling til/fra
idrætsundervisning i hallen

På tur med skolen

Inden turen instrueres eleverne i, hvordan
man cykler som stor gruppe.
• Kør én og én – hold en bestemt
rækkefølge
• Hold afstand – giv tegn
• Stop ved vejkryds
Cyklerne skal være i orden hjemmefra
Alle skal cykle med hjelm

Lærerne

Forældrene
Forældre/lærere

Lærerne
Skrivelse til hjemmet i god tid, så
forældrene har mulighed for at efterse og
evt. reparere cyklen
Elever fra 6. kl. må cykle til og fra
Idrætslærer
Skovlund-Ansager hallen.
Idrætslæreren giver nødvendig instruks før
tilladelse til cykling gives. Vejen til hallen
betragtes som skolevej, og det
Forældre / idrætslærer
tilrådes/anbefales, at eleverne cykler med
hjelm.
Til ekskursioner bruger skolen offentlige
transportmidler eller turistbus.
Undtagelsesvis er forældrekørsel tilladt
f.eks. i forbindelse med kørsel til togstation
når følgende betingelser er opfyldt:
• Det er kendt, hvem der er chauffør
• Der må maks være det antal
personer, der er seler til – de skal
naturligvis bruges!
• Underskrift fra hjemmet
Lærerkørsel med elever bør undgås – dog
kan der køres til lægehuset
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Undervisning: undervisningens indhold og materialer
Emne

Det gør vi

Færdselsundervisning

Arbejder efter ”fælles mål” for
færdselslære på alle klassetrin
Redegør for undervisningen i
årsplanen
Førstehjælpskursus for børn –
materiale fra Dansk Røde Kors

Færdselsprøver

Materialer til
færdselsundervisningen

Hvornår

Ansvarlig
Klasselærerne

3.kl. og overbygning

Klasselærerne

Samarbejder evt. med
Mellemtrin
lokalvognmand omkring blinde
vinkler/cyklisters placering i
forhold til lastbilerne

Klasselærerne

Gå-prøve
0.kl.
Cykeltema, der afsluttes med en 3.kl.
mindre cyklistprøve
Cyklistprøve i samarbejde med 6.kl.
Varde politi

Klasselæreren
Klasselæreren

Finder dem på
www.sikkertrafik.dk

0.-9. kl.

Klasselærerne

Elevfremstillede plakater/kort
over Ansager med
opmærksomhedskrævende
steder

Mellemtrin

Mellemtrinnets lærere

Klasselæreren

Færdselskampagner

Gæstelærer trafikofre

Cykelbane kan evt. anvendes

Mellemtrin

Mellemtrinnets lærere

Deltager i ”LYS PÅ – med
Ludvig”

4. kl.

Klasselæreren

Mulighed for at deltage i ”Alle
børn cykler”

0.-9.kl.

Klasselærerne

Give mulighed for at invitere
ofre for trafikken – gennem
sikker trafik Live

Mellemtrin /Overbygningen

Lærerne i afdelingen

Ansager Skoles trafikpolitik
Rollemodeller: Vi vil arbejde for, at lærere (og forældre) husker deres rolle som forbilleder i trafikken
Emne

Det gør vi

Skolens ansatte

Forventer, at alle skolens
ansatte overholder
færdselsloven og signalerer
rigtig og sikker adfærd i
trafikken såvel på cykel som i
bil

Ansvarlig
Alle ansatte

Forældrene

På forældremøder indgår skolen
i dialog om forældrenes ansvar
og rolle som det gode
eksempel.

Klasselærer

Skolens ældste elever

De ældste elever skal gøres
opmærksom på, at de er
rollemodeller for de mindre

Alle ansatte og de ældste elever

Ansager Skoles trafikpolitik
Samarbejde: med kommune, politi,
Ansvarlig

Emne

Det gør vi

Hvornår

Forældrene

Orienterer om
færdselsundervisning

Forældremøder

Klasselærer

Orienterer forældrene om
børnenes manglende lys og
lign.
Afvikler cyklistprøve i
samarbejde med politiet

Når det opleves nødvendigt

Lærerne

6.kl.

Klasselærer

Anmoder politiet om lygtetjek

efterår

Ledelsen

Politiet

Anmoder politiet om fartkontrol

Ledelsen

Kommunen

Orienterer kommunen om
isglatte stier

Vinter

Ledelsen

