Trafikpolitik for Ådalens Privatskole
Formålet med skolens trafikpolitik er
•

At skabe trygge forhold på skolevejen

•

At oplyse og undervise i trafiksikkerhed i forbindelse
med skolens undervisning og øvrige aktiviteter

•

Ådalens Privatskole vil på enhver måde arbejde for at
sikre en tryg skolevej for derigennem at medvirke til at
forebygge og undgå ulykker

•

At alle er opmærksomme på, at små børn lærer af at
kigge på gode rollemodeller – også i trafikken

Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at
elever, deres forældre, og skolens ansatte kan færdes sikkert
i trafikken både i og udenfor skoletiden for derigennem at
bidrage til en sikrere færdselskultur både nu og i fremtiden.

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 200 mennesker i trafikken og ca.
3500 kvæstes. Omkring hver 10. er et barn i skolealderen
(kilde: Rådet for Sikker Trafik)
Trafikpolitikken lægges på skolens hjemmeside
og er en del af velkomstmaterialet til nye elever

Aflevering og
afhentning
Skolen råder over 2 parkeringspladser – ”Skråparkeringen” ved Skovvej og
”Grusparkeringen” ved vandrerhjemmet.

For begge parkeringspladser gælder det, at der er en del trafik - især mellem
kl. 07.50-08.05 på skoledage – som til tider kan blive farlig. Forældre til børn i
udskolingen og børn, der går i SFO, opfordres derfor til at aflevere eleverne før
kl. 07.50.
Samtidig gælder, at adgangsforholdene for cyklister desværre ikke er optimale
på de to parkeringspladser, og alle bilister opfordres derfor til at tage særligt
hensyn til de bløde trafikanter. Det henstilles derfor til, at alle bilister ikke
overskrider en maksimal hastighed på parkeringspladserne på 10km/t.
Forældre opfordres til at være opmærksomme på alle skolens elever – ikke
kun deres egne – ifm. aflevering og afhentning. Særligt eleverne i indskolingen
kan være svære at opdage i trafikken pga. deres højde

Aflevering og afhentning
på Skråparkeringen
• Adgangsvejen til Skråparkeringen krydser den kommunale
cykelsti, og for at mindske risikoen for uheld har skolen fået
installeret små vejbump både ved parkeringspladsens
indgang og udgang. Alle bilister opfordres derfor til at være
særligt opmærksomme på cyklister, der kan komme fra
begge retninger.
• Det indskærpes, at aflevering og afhentning af elever og
ansatte kun sker i de optegnede parkeringsbåse for at
undgå trafikfarlige situationer. Undgå derfor aflevering ude
på Skovvej og ej heller i kørebanen midt på parkeringspladsen.
• Flisearealet lige til højre for indgangen til parkeringspladsen
(hen mod kontorbygningen) er en brandvej, der ikke må
benyttes ifm. aflevering og afhentning.
• Den sidste parkeringsbås ned mod SFO bygningen er en
handicapparkeringsplads og må kun benyttes af bilister med
handicapskilt i bilen.

Aflevering og afhentning
på Grusparkeringen
•

Adgangsvejen til Grusparkeringen ligger i forlængelse af
vandrerhjemmets parkeringsplads, og der er derfor ingen
kommunal cykelsti, hvilket ofte skaber trafikfarlige
situationer.

•

Det indskærpes, at aflevering og afhentning af elever og
ansatte på den asfalterede del kun sker i de optegnede
parkeringsbåse og i den grusbelagte del kun sker ved
parkering vinkelret på kørselsretningen.

•

Aflevering eller afhentning må ikke ske i den
fodgængerovergang, der findes mellem den asfalterede
del og den grusbelagte del af Grusparkeringen, da dette
benyttes af de elever, der kommer gående eller cyklende
nordfra.

•

Af samme grund indskærpes det overfor skolens elever,
at de trækker over denne fodgængerovergang, når de
skal til eller fra skole, og ikke benytter lågen for enden af
den grusbelagte del af Grusparkeringen. Cyklister skal
være opmærksomme på ikke at cykle på fortovet langs
vandrerhjemmet.

Selvtransportende børn og cykelhjelm
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. En cykelhjelm kan reducere antallet af skader på hoved, kranie og hjerne med 50 %. Derfor er det
skolens mål, at flere børn og voksne cykler med hjelm.

Skolen forventer at
• forældre træner skolevejen med deres barn til fods
og på cykel.
• forældre hjælper deres barn med at finde den
sikreste vej til skole, selvom det ikke nødvendigvis er
den hurtigste.
• forældre parkerer lovligt, hvis de kører deres barn i
skole.
• forældrene sørger for, at deres barn cykler med
hjelm.
• forældrene sørger for, at hjelmen passer barnet og
sidder korrekt.
• forældrene sørger for at have opdateret viden om trafik.
Inspiration kan hentes på: www.sikkertrafik.dk/skole

Skolen sørger for at
• alle forældre til nye elever modtager skolens trafikpolitik
• alle forældre til indskolingselever modtager to foldere fra Rådet for
Sikker Trafik: ”Foden på egen pedal” og ”Klar til skolestart”.
• alle medarbejdere er fortrolige med Rådet for Sikker Trafiks
retningslinjer for at færdes med børn i flok. Se mere her:
www.sikkertrafik.dk
• etablere uger hvor der er fokus på trafik, blandt andet ved at
klasserepræsentanterne er synlige i morgentrafikken og taler med
forældre om trafikkultur
• Alle elever og ansatte bruger cykelhjelm, når de er på tur med
skolen/SFO/klub
• medarbejderne overvejer muligheden for at tænke færdsel ind i
tværfaglige forløb og temauger.

