
  

  

 

Trafik politik, Strøbyskolen 
 

På Strøbyskolen vil skolebestyrelsen, skoleledelsen og medarbejderne, gerne gøre alt, hvad vi kan for 
at skabe sikker trafik for elever og forældre. Det kræver en målrettet indsats fra alle parter, og denne 
trafik politik sætter fokus på hvordan det gøres. 
Rådet for Sikker Trafik har stor erfaring med at en trafik politik er med til at skabe mere sikker trafik. 
Denne trafik politik er lavet med inspiration fra Rådet for Sikker Trafik. 
Trafikpolitikken er opdelt i 4 områder: På vej, undervisning, rollemodeller og samarbejde. 

På vej:  
Skolen forventer at: 

• Forældre træner skolevejen med deres børn til fods og på cykel 

• Forældre hjælper deres barn med at finde den sikreste vej til skole, selvom det ikke nødvendig-

vis er den hurtigste 

• Forældre hjælper deres barn til så ofte som muligt at gå eller cykle i skole 

• Forældre parkerer lovligt, hvis de kører deres barn i skole 

• Forældre bruger afsætningspladserne 

• Forældre bruger parkeringspladserne, hvis de venter i bilen på deres børn 

• Forældrene ikke kører ind på området tættest ved Hallen i tidsrummet klokken 7 - 17, da det 
er forbeholdt busser i dette tidsrum 

• Man ikke standser eller parkerer på Lendrumvej 

• Forældre bakker op om gå- og cyklistprøverne i de pågældende klassetrin 

• Forældre støtter op om Cyklistforbundets kampagne "Alle børn cykler" www.abc-abc.dk  

Skolen sørger for at: 
•  Alle forældre til nye elever modtager skolens trafik politik 

• Alle forældre til indskolingselever modtager to foldere fra Rådet for Sikker Trafik "Foden på 

egen pedal" og "Klar til skolestart" 

• Eleverne deltager i Rådet for Sikker Trafiks gå- og cyklistprøver 

• Eleverne deltager i kampagnen "Alle børn cykler" www.abc-abc.dk  

• Alle medarbejdere er fortrolige med Rådet for Sikker Trafiks retningslinjer for at færdes med 
børn i flok 

Cykelhjelm og refleksveste 
En cykelhjelm kan reducere antallet af skader på hoved, kranie og hjerne med 50 %. Derfor er det sko-
lens mål at flere børn og voksne cykler med hjelm 
Skolen forventer at: 

• Forældrene altid opfordrer til at deres barn cykler med hjelm 

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

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

Skolen sørger for at: 
• Når man er på tur på cykel med skolen, så skal alle have hjelm på 

Skolepatrulje 
Skolepatruljen skaber tryghed for de mindste og hjælper med at afvikle morgentrafikken sikkert. Der-
for er det skolens mål at have veluddannede skolepatruljer med anerkendes og respekteres. 
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Skolen forventer at: 
• Forældrene følger skolepatruljens anvisninger og lærer deres børn at gøre det samme 

Skolen sørger for at: 
• Skolepatruljerne får den rette oplæring og støtte til at udføre deres opgave 

• Skolepatruljen er på plads ved Bakkegårdsvej fra klokken 7:45 – 8:10 

• Skolepatruljerne får en årlig tur til Hansapark 

Undervisning:  
Skolen sørger for at: 

• Arrangere gå-prøve på 0. - 1. Årgang, lille cyklistprøve på 2. årgang, stor cyklistprøve på 6. år-
gang og "Sikker trafik LIVE" besøg en trafikinformatør på 9. årgang. 

• Skolen deltager i skolestartkampagnen "Børn på vej og teenager i trafikken" 

• Inddrage færdsel i den understøttende undervisning, tværfaglige forløb og temauger igennem 
hele skoleforløbet 

• Bruge Rådet for Sikker Trafiks undervisningsmateriale 

• I indskolingen er der fokus på rollen som fodgænger, på mellemtrinnet er der fokus på cyklen 
og i udskolingen er der fokus på alkohol, knallert, medansvar, hjem fra fester mm. 

Rollemodeller:  
Børn kopierer de voksnes adfærd og efterspørger klare rammer og aftaler fra deres forældre. Derfor er 
det skolens mål, at alle voksne (og ældste elever) er gode rollemodeller. 
Skolen forventer at: 

• Forældrene tager hensyn til og er rollemodeller for alle skolens børn i trafikken. 

• Forældrene deltager i forældremøder og ved eventuelle SSP-arrangementer 

• Forældrene sætter sig ind i skolens trafik politik 

Skolen sørger for at: 
• De ældste elever bliver bevidste om deres egen rolle i trafikken gennem trafikundervisningen. 

• De ældste elever kender og kan komme med input til en god og sikker trafikkultur omkring 

skolen. 

• Elevrådet løbende diskuterer trafikkultur og kan komme med forslag til trafikpolitikkens ind-
hold. 

Samarbejde:  

• Færdselskontaktlæreren deltager i netværksmøder arrangeret af kommunen, og hvor bl.a. po-
litiet deltager 

• Samarbejde med kommunen og politi om Rådet for Sikker Trafiks skolestartkampagne, under-

visning, skolepatrulje og cyklistprøver 

• Færdselskontaktlæreren deltager i første forældremøde på 0. årgang og informerer om færd-
selsundervisningen på Strøbyskolen 

• Færdselskontaktlæreren orienterer skolens øvrige personale om nyheder indenfor færdsel, på 

et af årets pædagogiske møder 

• Det er skolens mål, at samarbejdet med SSP også omfatter trafik 

• Skolen ønsker at politiet deltager ved cyklistprøverne og andre færdselsrelaterede arrange-

menter. 


