
Brorsonskolens trafikpolitik 
Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og skolens medarbejdere kan færdes sikkert om-

kring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt, når eleverne bliver unge og voksne trafikanter. 

Handlingsplanen revideres hvert tredje år. 

ROLLEMODELLER 

 

Vi forventer, at lærere og forældre husker deres rolle som forbilleder i trafikken og overholder gældende lovgivning. 

SAMARBEJDE 

 

Brorsonskolen erkender, at det er nødvendigt med et bredt samarbejde om elevernes trafiksikkerhed. Derfor vil vi både være initia-

tivtagere og deltagere i en lang række relevante sammenhænge. 

PÅ VEJ 

Brorsonskolen vil på enhver måde medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved arrange-

menter og ekskursioner i skolens regi. 

Emne Handling  Ansvarlig 

Mindre morgenmylder Skolens holdning er, at det er vigtigt, at børnene lærer at fær-

des i trafikken ved at cykle eller gå i skole. Det giver bedre 

trafikanter, mindre trafikkaos og mere tryghed for alle.  

- De børn, der bliver kørt til skole, opfordres til at kom-

me før kl. 7:55. De skal sættes af ved én af de to par-

keringspladser og selv gå det sidste stykke hen til de-

res klasseværelse.  

 

Har forældrene behov for at følge barnet til klasseværelset, 

skal parkering ske i båsene. 

-  

Emnet sættes på dagsordenen for forældremøder i 0. og 1. 

klasse.  

- Forældrene orienteres om, hvor vigtigt det er, at bør-

nene lærer at færdes på egen hånd. 

-  

 Skoleleder og afdelings-

leder for yngste gruppe 

i samarbejde med færd-

selskontaktlærer 

 

 

 

 

 

 

 

Klasselærere 

hjemmesiden 

Lavere hastighed på sko-

levejen 

Vi forventer at  forældre og medarbejdere  overholder fart-

grænsen og  tager hensyn. 

-  

 Skolens ledelse 

På cykel til skole - Brorsonskolen anbefaler, at børnene cykler til skole. 

Skolevejen skal være øvet mange gange sammen med 

en forælder, før børnene kører på egen hånd.  

 Færdselskontaktlærer 
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Cykelhjelme og lys Vi opfordrer alle medarbejdere, elever og forældre til at bruge 

cykelhjelm og have lys på i lygtetændingstiden. 

- Eleverne orienteres i klasserne og forældrene på foræl-

dremøder.  

- Ved mørketid sætter vi fokus på lygter og reflekser. 

Emnet tages op hvert år, på lidt forskellige måder. 

 Ledelsen og klasselæ-

rerne samt forældre. 

 

Parkering af cykler og 

knallerter 

- 0.-7. klasse kan bruge cykelkælder ved. Nordre Boule-

vard og cykelparkering v. Ringkøbingvej. 

- 8.-10. klasse bruger cykelkælder syd til cykler og knal-

lerter. Knallerter må ikke startes i kælderen. 

 

 Tilsynsførende lærere 

 

Klasselærere i de æld-

ste klasser 

Skolepatrulje (SP), prak-

tisk organisering 

- Hver morgen skal der være 4 SP’ere på vagt ved Nor-

dre Boulevard/Ringkøbingvej. 

- Færdselskontaktlærer er ansvarlig for organiseringen 

og oplæringen af de nye SP’ere i samarbejde med poli-

tiet. 

- Elever, lærere, forældre og beboere i lokalområdet op-

fordres til at bakke op om skolepatruljen og respektere 

deres anvisninger  

 Færdselskontaktlærer 

På cykeltur med skolen 

 

Inden turen skal børnene instrueres i, hvordan man kører på 

tur som en stor gruppe. 

- Cyklerne skal være i orden hjemmefra  

- Det er vigtigt at eleverne er instrueret om hvordan der 

bliver cyklet når man er i flok. 

o Kør én og én, hold en bestemt rækkefølge. 

o Hold afstand, giv tegn. Stop ved vejkryds, stol 

ikke på, at den forankørende har orienteret sig, 

se selv efter  

- Alle (elever og medarbejdere) skal køre med cykel-

hjelm.  

- Alle elever kører med cykelveste! 

Disse regler gælder også for lejrskoler og skolerejser. 

- En af lærerne medbringer en mobiltelefon. 

Forældrene skal give skriftlig tilladelse til transport til bl.a. an-

den undervisning. 

 

- Vi tager først på cykeltur fra og med 3. klasse.  

 

 Klasselærere 
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På tur med skolen i øv-

rigt 

Klasserne orienteres på forhånd om, at alle har ansvar både 

for sig selv og hinanden, når de er på tur.  

- Inden turen orienteres børnene om evt. særlige steder 

eller forhold i trafikken, som de skal være opmærk-

somme på. 

Til ekskursioner bruger skolen offentlige transportmidler eller 

turistbus. 

Undtagelsesvis kan forældrekørsel tillades, f.eks til forældre-

rådsarrangementer.  

  

Forældrekørsel er tilladt, når følgende kriterier er opfyldt: 

- Det er kendt hvem der er chauffør,  

- Forældrene skal give skriftlig tilladelse til at deres barn 

må køre med andre forældre (engangstilladelse!). 

- Der må maks være det antal personer der er seler 

til. Sikkerhedsseler skal selvfølgelig bruges. 

 

Lærerkørsel med elever bør undgås.  

- Er en elev kommet til skade bruges Falck! 

 

 Klasselærere 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skoleledelsen udarbej-

der blanket til registre-

ring af chaufførerne. 

Cykling til/fra idrætsun-

dervisning 

Elever fra 6. klasse må cykle til og fra Lerpøthallen.  

De må ikke cykle i flok. 

- Idrætslærer/klasselærer giver nødvendig instruks før 

tilladelse til cykling gives. Instruksen er afpasset efter 

elevernes alder.. Der bruges cykelhjelm. 

 

- Elever fra 4.-5. klasse må møde til 1. lektion ved 

svømmehallen på cykel. Der skal trækkes tilbage til 

skolen efter undervisningen. 

 

- Lærer og elever(4./5.kl) går i fællesskab til og fra 

svømmehal / idrætscenteret. 

 

 Klasselærer/idrætslærer 

 

 

 

 

Med skolebus (Svøm-

ning, ekskursioner, lejr-

skoler, skolerejser.) 

Børnene skal bruge seler i skolebussen (hvis de er der) – og 

have respekt for vejen, når de venter på bussen.  

- Den enkelte klasselærer fortæller, hvor og hvordan 

børnene skal vente på skolebussen – og hvordan de 

skal opføre sig inde i bussen.  

 Ansvarlig lærer (svøm-

melærer, klasselærer, 

faglærer)  
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UNDERVISNING 

Vi vil gøre undervisningen praktisk og nærværende med stor involvering af eleverne. Derigennem skal de rustes til at blive sikre og 

ansvarsfulde trafikanter. 

Emne  Handling  Ansvarlig 

Færdselsundervisning i 

hele skoleforløbet. 

 

 

Vi skal have en undervisningsplan for alle klassetrin –  

også for de store. Trinmålene efter 3., 6. og 9. klasse er bin-

dende. 

- Yngste klasser: Rollen som fodgænger 

- Mellemtrinnet: Cyklen 

- Ældste klasser: Repetition og attituder samt holdninger 

diskuteres.  

- 3. klasse: 

- I 3. klasse afholdes en cykelprøve 

6.klasse: 

- Færdselskontaktlæreren vejleder lærerne i 6. klasse til 

forberedelse og afvikling af cyklistprøven. 

 

 Den enkelte kontaktlæ-

rer i samarbejde med 

klassens andre lærere 

og færdselskontaktlæ-

reren.  

Materialer til færdsels-

undervisning 

Skolen opbygger en basissamling af materialer til færdselsun-

dervisningen.  

- Færdselskontaktlæreren sikrer, at materialerne samt 

nye tilbud formidles til de øvrige lærere.  

 Færdselskontaktlæreren 

og skolebibliotekaren 

Planlægning af undervis-

ning  

Klasselærerne skal planlægge færdselsundervisning. Dette ko-

ordineres med de øvrige lærere i klassen. 

- Undervisningen skal være nært knyttet til praktiske 

øvelser og iagttagelser i trafikken. 

- Klasselærere skal i deres årsplaner redegøre for, hvor-

dan de inddrager færdsel i deres undervisning. Det skal 

fremgå, hvordan forældrene skal inddrages (orienteres, 

inviteres, engageres, interviewes, opfordres m.m.). 

 Klasselærer i samarbej-

de med alle lærere om-

kring klassen. 

Ressourcer til færdsels-

undervisningen 

Brorsonskolen har en færdselskontaktlærer, hvis arbejde skal 

respekteres og prioriteres.  

- Ved ny kontaktlærer afsætter skolen midler til at delta-

ge på et af Rådet for Større Færdselssikkerheds kurser 

for færdselskontaktlærere. 

 Skolelederen og skole-

bestyrelsen  
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