Nordre Skole trafik politik:
Mål:
Vores ambition på Nordre Skole er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere
kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden.
Der er udarbejdet en mulig plan for en mere sikker trafikløsning omkring skolen.
Trafik omkring skolen:
Det er 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.
Dette drøftes løbende på forældremøderne i indskolingen hvor forældrene orienteres om hvor vigtigt det er,
at børnene lære at færdes sikkert i trafikken på egen hånd.
Cykel i trafikken:
Skolen anbefaler, at børnene cykler til og fra skole så tidligt som muligt evt. sammen med forældre eller
større søskende de første år
Skolen øver løbende børnene i at cykle i trafikken når man skal på tur og det gælder alle årgange.
Principper for cykel ekskursioner:
Formål:
At sikre elevernes sikkerhed bedst muligt i forbindelse med cykelekskursioner.
Sikres ved at:
• der gennemføres ikke cykelekskursioner i 0. - 2. klasse
• der ved cykelekskursioner i 3. - 9. klasse deltager altid mindst 2 personalemedlemmer
• eleverne instrueres inden gennemførelsen af cykelturen om reglerne og sikkerheden
• forældrene orienteres om cykelekskursionen i god tid inden gennemførelsen
• cykelhjelm er påbudt
• i 3. klasse må der kun cykles på lukkede cykelstier. Aldrig på trafikerede veje. Der trækkes, når en
trafikeret vej skal krydses. I 3. klasse skal der være to voksne for hver klasse
Det understøttes ved at
• eleverne skal køre på en lang række
• det er ikke tilladt eleverne at overhale hinanden
• personalemedlemmerne kører først og sidst i rækken
• eleverne i 6. -9 klasse kan enkeltvis eller i små grupper selv transportere sig på cykel til
arrangementer i Viborg uden deltagelse af personale
Skolepatrulje:
Skolen har 4 skolepatrulje medlemmer ved overgangen på H.C Andersens Vej hver morgen kl. 7.45.
Eleverne uddannes og støttes løbende at politiet og skolens SSP-kontaktperson.
Skolepatruljen belønnes hvert år med en ski-tur.
SSP-kontaktperson:
Står for koordination af undervisning, samarbejde med politiet, opdatering af kolleger vedr. materialer
m.v.
Vedtaget i skolebestyrelsen den 23. januar 2018

