Trafikpolitik for Lykkegårdskolen
Mål:
Vi ønsker at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres
forældre og skolens medarbejdere kan færdes sikkert omkring
skolen i og uden for skoletiden.
På vej:
Morgenmylder:
Skolens holdning er, at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i
trafikken ved at cykle eller gå i skole. Det giver bedre trafikanter,
mindre trafikkaos og mere tryghed for alle. I første nyhedsbrev
efter skoleferien opfordres forældrene til at fortsætte i samme
kørselsretning når børnene sættes af på Ingridsvej. Samme
meddelselse gives i skolebrochuren. Der appelleres til forældre og
medarbejdere om, at man overholder fartgrænsen.
På cykel til skole:
Lykkegårdskolen anbefaler generelt, at børnene cykler til skole fra
3. klasse. Skolevejen skal være øvet mange gange sammen med en
voksen, før børnene kører ud på egen hånd. Husk cykelhjelmen.
Vi opfordrer alle elever, medarbejdere og forældre til at bruge
cykelhjelm. Cyklerne parkeres bag kirken, hvor hver klasse
gennem skiltning har fået anvist et område. Lykkegårdskolen er et
cykelfrit område, og eleverne instrueres jævnligt i, at de skal
trække cyklerne på skolens område. Man trækker cyklen hen til
fortovskanten og orienterer sig i trafikken, før man cykler ud på
vejbanen.

På gåtur med skolen:
Elever til og med 3. klasse følges med læreren til og fra idræt samt
ved andre ud af huset aktiviteter.
På cykeltur med skolen:
Inden cykelturen skal børnene instrueres i, hvordan man kører på
tur som en stor gruppe:
 Cyklerne skal være i orden hjemmefra
 Kør én og én, hold en bestemt rækkefølge
 Til og med 6. klasse skal der bruges cykelhjelm
 Fra 7. klasse opfordres der til, at eleverne bruger cykelhjelm
 Hold afstand, giv tegn. Stop ved vejkryds, stol ikke på, at den
forankørende har orienteret sig, se selv efter
 Alle anbefales at køre med cykelhjelm, også medarbejderne
På tur i bil med en medarbejder:
Samtlige elever på tur i medarbejderes biler skal bruge
sikkerhedssele
Cykellygter i den mørke tid:
I efteråret sættes fokus på lygter og reflekser.

Undervisning
Materialer til undervisningen
Skolen opbygger en basissamling af materialer til
færdselsundervisning. Færdselskontaktlæreren sikrer, at
materialerne samt nye tilbud formidles til klasselærerne. Det sker
på det første lærermøde efter sommerferien. Klasselærerne
planlægger og gennemfører færdselsundervisningen.
Cyklistprøven i 6. klasse:
Færdselskontaktlæreren orienterer klasselæreren i 6. klasse om
forberedelsen til og afviklingen af cyklistprøven.

