Vinding Skoles Trafikpolitik

Skolebestyrelsen ved Vinding Skole har i flere år drøftet, hvorledes
sikkerheden for elever, der går og cykler til og fra skole kunne bedres.
Et innovativt trafikprojekt i vore to 8. klasser foråret 2012, som blev
udviklet sammen med Politiet og Vej og Trafik, Herning Kommune
gav en række ideer til fremme af trafiksikkerheden. Flere af disse
forslag er gennemført efteråret 2012.
Samtidig er denne trafikpolitik for Vinding Skole udarbejdet. Heri
beskrives bl.a., hvorledes vi bedst sikrer vore elever på vej til og fra
skole, hvorledes der arbejdes med trafiksikkerhed og færdselsundervisning i skolen, og hvilket ansvar forældre har, for at vi kan sikre en tryg skolevej for alle vore elever.
Det er sundt at gå eller cykle til skole (eller til nærmeste skolebusholdeplads). Det giver en god start på dagen, så eleven kan møde
frisk i skole.
Trafikpolitikken skal fremme, at flest muligt trygt kan sende deres
barn i skole på gå-ben eller cykel.

Formål:
Formålet med trafikpolitikken er at fremme
• trafiksikkerheden (dels omkring Vinding Skole, når eleverne skal til og fra skole og
dels, når de skal på ekskursioner)
• at flest mulig elever cykler eller går til og fra skole. Målet er at halvdelen af skolens ele
ver går eller cykler til skole.

Trafiksituationen ved Vinding Skole:
Vinding Skole har 355 elever, hvoraf ca. 150 også går i vores SFO for 0. - 4. klasse. Ca. 150 elever har fået udleveret buskort til skolebussen enten grundet afstand
til skolen eller fordi de bor på eller skal ad en vej, der er erklæret trafikfarlig.
Flg. veje er erklæret trafikfarlige (april 12):
Ramskovvej, Skjernvej, Vildbjergvej fra Koldkærvej østover, hvor der ikke er cykelsti, Præstevejen mellem Svenstrupvej og Thusholtvej, Løgagervej og Agerfeldvej.
De trafikale problemer knytter sig umiddelbart til, at en stor del af eleverne køres i
bil til skole.
Trafiksikkerheden højnes, hvis de lette trafikanter (gående og cyklende) adskilles
fra de bilerne. Se anbefalinger herom under Sikker trafik til og fra skole.
Sikker trafik til og fra skole:
Skolen anbefaler, at flest mulige elever går eller cykler i skole!
Mange forældre kører deres børn i skole i bil. Det er et dilemma. Forældres begrundelse er ofte, at man synes, der er for megen trafik om morgenen ved skolen, og at
man derfor ikke tør sende børnene alene.
Jo flere elever, der går eller cykler, jo større trafiksikkerhed er der ved skolen. Det
en rigtig god start på dagen, for eleven får frisk luft og motion. Det fremmer indlæringen i skolen!
Gående:
Alle, der bor nord for Langgade, anbefales at gå til krydset Åbrinken/Langgade,
hvor Langgade kan krydses med hjælp fra skolepatruljen, som står hver dag kl.
7.55-8.05. Langgade kan også krydses ved fodgængerovergangen ved Missionshuset - her er dog ingen skolepatrulje.
På Skovvej ved Jasminvej/Ribesvej hjælper skolepatruljen også hver dag kl. 7.55 –
8.05.
Cyklende (og knallerter):
Det anbefales at benytte de mange stier i Sørvad. Også cyklende, som bor nord for
Langgade, kan krydse Langgade med skolepatruljens hjælp ved Åbrinken/
Langgade. Cyklende på cykelstien på Vildbjergvej kan hjælpes over Vognstrupvej
af skolepatruljen, som står hver dag kl. 7.55-8.05.
I Skolegade benyttes den opmalede cykelsti – både til og fra skole! Cyklende kan
sætte cyklen i overdækket cykelskur på Skolegade. 0. – 4. kl. benytter cykelskuret
tættest ved indgangen til skolegården, 5. – 9. kl. benytter cykelskuret lidt længere
fra skolegården. Cykelen sættes på støttefod og skal stå i cykelskuret, så der er fri
passage for gående rundt om cykelskuret.

Bilister.
Vinding Skole ønsker, at fleste mulige elever går eller cykler i skole.
Såfremt forældre vælger at køre deres barn i skole, anbefaler skolen, at alle biler
kører ad Langgade, drejer ad Vognstrupvej, standser kort ved fliserne ud for skolen
på Vognstrupvej og sætter børnene af her. Pladsen er kun beregnet til korte stop
for af- og pålæsning. Herefter køres rundt ved Sørvad Kultur- og Idrætscenter ad
den ensrettede indkørselsvej. Se kort:
Har forældre ærinde på skolen, parkeres på P-pladsen ved Sørvad Kultur- og
Idrætscenter. Alle ansatte og andre undervisere på skolen benytter ligeledes ppladsen ved Sørvad Kultur- og Idrætscenter.
Skolegade forbeholdes hermed for gående og cyklende og de tre skolebusser, som
parkerer ved køreslusen.
Hele zonen omkring skolen er en 40 km/t-zone med to bump på Vognstrupvej.
Langgade er ensrettet med standsningsforbud kl. 7.30 – 8.30 og kl. 13.00 – 15.00.
Uden for disse tidspunkter, f.eks. ved afhentning af børn i SFO, kan parkeres på
Skolegade i venstre side, så at cykelstien friholdes i højre side af kørselsretningen.
Skolebussen.
Skolebussen kører med elever til og fra skole. Skolebussens køreplan indrettes efter skoleskemaet. Elever, der efter skoletid går til frivillig undervisning i fritiden eller
i SFO, kan kun køre med skolebussen, hvis der er en afgang på det pågældende
tidspunkt. Skolebussen holder ved køreslusen på Skolegade. Køreplanen findes på
skolens hjemmeside (Skoleporten) www.vinding-skole.dk (skoleABC/busplan).

Forældreansvar:
Kære forældre.
Vinding Skole anbefaler, at du:
træner færdsel og trafikadfærd med dit barn, såvel gå- som cykeltræning.
begrænser bilkørsel af barnet til og fra skole. Færre biler skaber større tryghed for
alle.
er bevidst om, at du er rollemodel for dit eget og andres børn.
Dvs.: brug sele, lygter cykelhjelm mm.
Vedligeholder dit barns cykel, sikrer at der i den mørke tid bruges cykellygter mv.
Det er dit ansvar, at cyklen er i orden.
Opfordrer dit barn til at bruge cykelhjelm og også gerne refleksvest.
Tjekker dit barns trafikvaner, så der ikke tillægges dårlige vaner.

Sikker trafik på ture og ekskursioner med skole og SFO.
Gå-ture.
I forbindelse med ekskursioner til skoven o.lign., anbefales det at man som gående
benytter stisystemet i lokalområdet. Hver enkelt lærer vurderer, om der skal benyttes vest. Dette anbefales til de yngste elever. Man skal være meget påpasselig, når
man krydser Skovvej ved Fiskehuset.
Cykelture:
Når eleverne cykler med skole og SFO, skal dette foregå iført cykelhjelm og refleksvest. Cykelhjelm medbringes hjemmefra. Refleksvest udleveres af læreren.
Skolen har to klassesæt refleksveste (lille og stor størrelse), som opbevares i depot
ved garageanlægget.
Skolebiblioteket har et par cykelhjelme til udlån til elever, der måtte have glemt cykelhjelm.
Der skal to voksne pr. klasse med på cykelturen. Også de voksne går foran med et
godt eksempel og bærer cykelhjelm.
Inden turen instrueres eleverne i, hvordan man kører på tur som en stor gruppe:

•
•
•
•
•
•
•

Voksne forrest og bagerst
Lovlige cykler hjemmefra
Hjelme i henhold til regler
Kør en og en - overhal ikke hinanden
Holde passende afstand til den forankørende
Giv tegn og respekter anden trafik
En lærer medbringer mobiltelefon

I bil:
Forældre skal give skriftlig tilladelse til, at deres barn må køre med andre forældre
eller lærere. Dette sker ved indskrivningen af barnet i skolen på skolens egen indskrivningsblanket. Desuden skal lovkravene om brug af seler og selepuder altid
overholdes ved kørsel med elever. Se brochuren fra Sikker Trafik her: http://
www.sikkertrafik.dk/I-bil/Boern-i-bilen/Laes_brochuren_boern_i_bilen.aspx .
Det forventes i øvrigt, at alle færdselsregler og fartgrænser overholdes ved kørsel
med elever.
I bus:
Kører man i en bus med sikkerhedsseler, skal eleverne benytte disse. Elever skal
blive siddende på deres plads under kørselen.
Undervisning i færdselslære.
Undervisningen i færdselslære tager udgangspunkt i Fælles Mål for færdselslære
(faghæfte 20). I lærerintras arkiv/færdselslære ligger mål for undervisningen.
I forbindelse med skoleårets planlægning aftales i de tre afdelingsteam, hvorledes
undervisningen i færdselslære gennemføres det kommende skoleår (klasse-/
årgangsvis eller fælles tema i afdelingen? Klasselærerforløb i den almindelige undervisning? Fælles blokdag på årgangen? Del af tværfagligt forløb på tværsuge?
mv.) Aftaler herom skal fremgå af klassens årsplan.
Førskolebørn:
Der arbejdes med materiale fra Rådet for Sikker Trafik. Børnene ser trafikfilm, øver
trafik på gåture i lokalområdet, og er med bus til Holstebro, hvor der øves i trafiklys
og -skilte.
Indskolingen (0. 3. kl.):
Der sættes fokus på trafiksikkerheden i lokalområdet ved selve skolen. Børnene
trænes i at gå sikkert omkring og at kunne passere vejen på forsvarlig vis i en gruppe.
Der undervises ud fra en færdselsbog omkring vejskilte og generelle færdselssituationer.

I 3.-4.kl. bliver eleverne orienteret om sikkerhed i forbindelse med brug af cyklen,
herunder hjelm, reflekser og lygter.
Der trænes på skolens cykelbane med forskellige manøvrer.
Mellemtrinnet (4. – 6. kl.):
Sikkerheden på cyklen er i højsædet. Der fokuseres meget på, hvordan man undgår de farlige situationer i forbindelse med svingning, blinde vinkler og de forskellige typer af medtrafikkanter. Man træner flere øvelser på manøvrebanen, herunder
bremsning og undvigelse.
Cyklistprøven er for 6.kl. og i den forbindelse køres ad en lokal rute hvor politi og
nogle forældre er kontrollanter.
Overbygningen (7. – 9. kl.):
Undervisningen i færdselslære kan integreres i forskellige overordnede emner, og
der anvendes forskellige arbejdsformer (avisprojekt, entrepenørskabsforløb osv.).

Afprøvede ideer:
Trafikinformatører fortæller om egen skæbne i forbindelse med en katastrofal trafikulykke.
Der redegøres for problemstillingen i forbindelse med knallertkørsel og indtagelse af alkohol samt farligheden ved ulovlige knallerter.
Korte lokale cykelture arrangeres.
Eleverne foretager trafikanalyse i nærheden af skolen og bearbejder talmaterialet
med henblik på analyse og vurdering.
Foråret 2013 bearbejdes Fælles Mål Færdselslære af de tre afdelingsteam og
der udarbejdes afdelingsvis undervisningsplan for de kommende 3 skoleår. Disse planer indarbejdes i denne trafikpolitik.

Information:
Der informeres om denne trafikpolitik og dens anbefalinger via skolens hjemmeside
www.vinding-skole.dk (Skoleporten), ved forældremøder for kommende 0. kl. og 7.
kl. og når nye elever indmeldes på skolen.
Skolebestyrelsen etablerer efter behov kampagner, som fremmer ansvarlig adfærd
og dermed trafiksikkerheden.
Denne trafikpolitik revideres senest foråret 2015.

