Trafikpolitik for Veng skole og Børnehus

Mål for trafikpolitikken
Det er trafikpolitikkens mål er at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Veng skole og
Børnehus ved:
 At være opmærksomme på vores trafikale udfordringer og kontinuerligt påvirke og forbedre
trafiksikkerheden i vores område.
 At skabe rammerne for at skolevejene gøres sikre og trygge i form af initiativer vedrørende fysiske
forhold (skiltning, oversigtsforhold, vejudstyr- og udformning m.v.)
 At vi hjælpes ad, passer på hinanden og alle er ansvarsfulde trafikanter.
 At så mange børn som muligt cykler eller går til skole, eller tager bussen, så vi kan minimere
antallet af biler omkring Veng skole og Børnehus om morgenen, og dermed gøre området mere
sikkert at færdes i.
 At trafiksikkerheden indgår som en naturlig del af skolens undervisning.

Trafikpolitikken
Ved Veng skole og Børnehus er vi opmærksomme på hvilke udfordringer der kan være i at være en
institution med en landlig beliggenhed, der betyder, at de fleste ikke kan være selv-transporterende og
hvor derfor er en del trafik i forbindelse med aflevering og afhentning: både busserne og private biler. Det
medfører desuden at flere børn ikke opnår træning i forhold til at færdes i trafikerede områder – og at
dette derfor kan kræve ekstra opmærksomhed ved ekskursioner mv.
Buskørsel/taxakørsel
Skolen sørger for buskørsel jf. Folkeskoleloven
- når afstanden mellem skole og hjem er op til 2,5 km i 0. -3. kl.
- når afstanden mellem skole og hjem er op til 6 km på 4.-6. kl.
Derudover er der lokale forhold, som kan betyde, at der kan sørges for transport. Nogle veje i
skoledistriktet er klassificeret som ”trafik farlig vej”, og elever med adresse der, kan i nogle tilfælde køres
med skoletaxa fra bopælen til skolen, hvis det er for farligt for barnet at gå langs vejen til busstoppestedet.
Opstår der tvivl, kan kontoret hjælpe med afklaring.
Der er 2 busser, som kan benyttes til skole:
- Rute 451, som er en decideret skolebus, og som er gratis for alle. Bussen kører Nr. Vissing – Veng – Søballe
– Gildhøjvej/Dalvej – Ryvejen/Gildhøjvej – Jeksen – Mesing – Forlev – Hårby – Skolen.
- Rute 330, som er en offentlig rutebil og som kræver buskort. Bussen kører Nr. Vissing – Veng – (Søballe) –
skolen – Skanderborg.
De allerfleste busafgange kører ind omkring skolen. Vi fraråder forældrene at lade børnene krydse Låsbyvej
for at tage de busser, der afgår derfra. Det er en uhyre farlig vej at krydse, og skolen holder kun opsyn ved
de skolebusser, der kører ind omkring skolen.
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Skolepatrulje
Når de mindste børn skal med skolebussen hjem, er der en skolepatrulje ved busstoppestedet ved
afgangene lige efter skoletid. Skolepatruljen består af elever fra de ældste klasser, der på skift holder
opsyn. Skolebusserne har stoppested lige uden for skolen. Kontaktperson er lærer Mariann Kejser.
Skolen sørger for at:
•

skolepatruljerne får den rette oplæring og støtte til at udføre deres opgave. Hent inspiration på
www.sikkertrafik.dk/skolepatrulje

•

skolepatruljerne får en årlig tur.

Vi opfordrer forældrene til at:
- øve sikker færdsel i trafikken med deres børn – både som gående og som cyklist. Når man i det daglige
bliver mødt af begrænsede trafikale udfordringer, påligger der forældrene et ansvar for også at træne dette
med dem uden for skoletid.
- begrænse kørsel af egne børn til og fra skole og lade børnene gå eller cykle i skole – eller benytte
skolebussen.
- være bevidste om at de er rollemodeller og derfor bør være et godt eksempel ved selv at vise hensyn,
bruge lygter og cykelhjelm mv.
- vedligeholde børnenes cykel. Det er forældrenes ansvar, at cyklen er i orden.
- opdrage børnene til at bruge cykelhjelm og refleksvest – særlig fokus omkring ventende bus-børn ved
vejkanten i vintermånederne.
- benytte skolens afsætnings- og p-plads på en ansvarlig og hensynsfuld måde.
Børn som cykler til skole:
De børn som cykler til skole kommer typisk enten ad Søballevej eller ad cykelstien langs Låsbyvej
Kommer man fra Søballevej kan adgang ske ved skolegården og cyklen placeres her i cykelskuret.
Kommer man ad cykelstien langs Låsbyvej skal lågen ved legepladsen benyttes og cyklen placeres i
cykelskuret herved.
Vi ønsker at undgå cykelister omkring parkeringspladsen ved Søballevej, da mængden af biler og busser her
er høj. Skal området passeres, skal børnene instrueres i at stå af og trække.
I frikvartererne må eleverne ikke cykle på skolens område.
Børn som køres til skole/hentes fra skole:
Afsætning af børn kan ske ved parkeringspladsen ved Borgernes Hus, hvorefter stiens langs boldbanerne
kan benyttes hen til skolen. Der er et begrænset antal parkeringspladser ved skolen med 30 minutters
tidsbegrænsning. Benyttes disse er det vigtigt at forældrene snakker med børnene om hvordan de kommer
sikkert over parkeringspladsen. Der skal tages særligt hensyn til at bussen skal kunne aflevere og hente
børn sikkert – og der må derfor ikke parkeres uden for de opmærkede båse. Vejen ind i skolegården er
brand- og evakueringsvej og må derfor ikke benyttes til parkering. Forlades bilen skal motoren altid være
slukket.
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Morgentrafikken kan nogle gange være kaotisk. Derfor er det ekstra vigtigt, at forældrene ikke kun sørger
for, at dit eget barn kommer sikkert i skole, men at man også er opmærksom på alle de andre børn på
vejen.
Forholdsregler ved ekskursioner – for gående:
Ved krydsning af Låsbyvej afventes der fri bane i trafikken inden vejen krydses – vi standser ikke trafikken.
Forholdsregler ved ekskursioner – på cykel:
I forbindelse med udflugter og ekskursioner kan elever i mellemtrinnet og i 6. kl. benytte cykler til
transport. Her påbyder vi brug af cykelhjelm.
Forud for en cykeltur instrueres børn og unge grundigt i rute og færdselsregler.
Der vælges den mindst trafikerede rute – gerne på cykelsti.
Der cykles én og én efter hinanden.
Forud for længere klassecykelture bør der øves, for at sikre at alle kan gennemføre.
Det er forældrenes ansvar, at cykler er sikkerhedsmæssigt i orden – herunder at lygter virker, hvis årstid og
tid på dagen kræver det
På alle cykelture medbringer de voksne en mobiltelefon.
Forældre-/lærertransport af børn i skoleregi:
Forældre kan give skriftlig tilladelse til transport i private biler ved indmeldelse i skolen. Derudover skal
forældre give tilladelse til transport i private biler til hvert enkelt konkret arrangement. Den ansvarlige for
arrangementet sørger selv for at tilladelserne bliver indhentet.
Færdselsundervisning:
Ifølge folkeskoleloven er det obligatorisk at undervise i færdsel gennem hele skoleforløbet. Derfor er det
skolens mål, at færdsel indgår på alle klassetrin.
Skolen forventer at:
• lærere/pædagoger som minimum bruger de gratis materialer fra Rådet for Sikker Trafik og får det
skrevet ind i årsplanerne. Bliv inspireret her: www.sikkertrafik.dk/skole
• lærere/pædagoger er åbne overfor muligheden for at tænke færdsel ind i den understøttende
undervisning, tværfaglige forløb og temauger samt bevægelse.
Cyklistprøver:
Vi afholder cyklistprøver på for eleverne 2 gange i løbet af deres tid på mellemtrinnet/6. klasse: typisk
bliver disse placeret i løbet af 3. og 6. skoleår. Færdselskontaktlæreren tager initiativ og bistår klassernes
kontaktlærere ved de praktiske prøver. Typisk vil prøverne blive afviklet på den samme dag, med deltagelse
af den lokale landbetjent. Færdselskontaktlæreren står for kontakt til denne.
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