Tybjerg Privatskoles Trafikpolitik.
August 2017

Tybjerg Privatskole vil arbejde for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at
færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen aktivt arbejder for, at så mange elever som muligt, er
selvtransporternde til og fra skolen.
Tybjerg Privatskole vil medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen i
nærområdet. Det samme gælder ved arrangementer og ekskursioner i skolens regi.
Tybjerg Privatskole anerkender, at voksne trafikanter er rollemodeller for børn og unge. Derfor vil
skolen arbejde for, at forældre og ansatte lever op til denne rolle.
Tybjerg Privatskoles arbejde med trafiksikkerhed, består i en lang række forskellige initiativer i
samarbejde med og i forhold til elever, lærere, lokalområdet og lokale myndigheder.
Tybjerg Privatskole vil opfordre forældrene til at:
 Træne med deres egne børn- såvel gå- som cykeltræning.
 Hvis muligt, begrænse kørsel af egne børn til og fra skole, lad dit barn gå/ cykle i skole.
 Være bevidst om rollen som rollemodel, sætte det gode eksempel ved f.eks selv at bruge
lygter, seler, cykelhjelm mv.
 Pleje børnenes cykler. Det er forældrenes ansvar, at cyklen er i orden.
 Opfordre børnene til at bruge cykelhjelm.
 Tjekke børnenes trafikfærdigheder jævnligt.
 Vise interesse for skolens færdselsundervisning.
 Følge op når børnene bliver ældre i takt med at børnene kan mere i trafikken og bevæger
sig mere rundt på egen hånd.
 Benytte P-pladsen på en ansvarlig og hensynsfuld måde.
Hvis dit barn cykler til skole:
De elever, der cykler til skole, skal stige af cyklen og orientere sig godt inden de krydser Tybjerg
Bygade. Cyklen skal trækkes på fortovet foran parkeringsbåsene og stilles op ad muren, ind mod
klasselokalerne.
Hvis du kører dit barn til skolen:
Afsætning af elever kan ske på skolens P-plads. Hvis der afleveres elever efter kl. 8.00 må vi
henstille til at P-pladsen ved menighedshuset og P-pladsen ved forsamlingshuset benyttes for at
gøre plads til personalets biler. Har man barn i Skattekisten og elev på skolen kan der parkeres på
Skattekistens P-plads. Ligeledes kan anvendes ” KISS`N FLY” 3 pladser i parkeringslommen ud for
Tybjerg Bygade nr. 1.
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Hvis dit barn sendes ud til afhentning eller bus:
Det er vigtigt at eleverne venter, inden for lågen til parkeringspladsen og først går ud når
afhenteren ankommer, eller bussen er kørt forbi mod vendepladsen. Dette gælder alle klassetrin.

Trafikundervisning på Tybjerg Privatskole:
På Tybjerg Privatskole underviser vi eleverne så de kan færdes i nærområdet på en sikker og
forsvarlig måde. Samtidig arbejder vi aktivt på at inddrage forældrene i skolens trafikpolitik og i
forbindelse med afholdelse af diverse trafikprøver.
Der kan hentes inspiration på www.sikkertrafik.dk
Undervisning i 0 klasse.
I starten af børnehaveklasseåret arbejder vi med trafik ved hjælp af materialer, som vi modtager
fra Næstved kommune. Det overordnede læringsmål for forløbet er, at børnene kan færdes i
lokalområdet, så de kan deltage i morgenbevægelse ( gå over vejen til cykelstien ) og gå ned i
skoven. Børnene skal lære at gå over et fodgængerfelt og en vej uden fodgængerfelt.
Undervisning i 3 klasse.
I 3 klasse vil der blive afholdt den lille cykelprøve. Det vil foregå i lokalområdet eller på matriklen
og evt. i samarbejde med politiet.
Undervisning i 5 klasse.
I 5 klasse vil der være teoretisk trafikundervisning. Så eleverne ved hvordan man opføre sig i
trafikken.
Undervisning i 6 klasse.
I 6 klasse vil der blive afholdt en praktisk prøve i lokalområdet. Evt. i samarbejde med politiet.

Ved ekskursioner:
 Forud for en cykeltur instrueres eleverne grundigt i færdselsregler og ruten.
 Der deltager 2 voksne på turen i de mindre klasser og 1 voksen ved ekskursioner i
lokalområdet for de større klasser.
 Forud for længere klassecykelture bør der trænes for at sikre, at alle elever kan gennemføre
turen.
 Der sikres at elevernes og lærernes cykler er sikkerhedsmæssigt i orden.
 Alle skal bære cykelhjelm på cykelturen.

2

Tybjerg Privatskoles Trafikpolitik.
August 2017

Forældretransport af børn i skoleregi:
 Når en elev optages på Tybjerg Privatskole, giver forældrene tilladelse til at barnet, når som
helst skolen finder det relevant, kan transporteres i skolens, ansattes eller forældres
køretøjer, de vil selvfølgelig være korrekt fastspændt.
 Der skal afleveres kopi af kørekort, på kontoret, fra de forældre og ansatte der køre. Dette
skal gøres på dagen for transporten.

Rollemodel:
 Tybjerg Privatskole forventer af sine ansatte, at de udviser ansvarlig trafikadfærd. I bil og
på cykel, i og uden for skoletiden.
 Skolen forventer, at de ansatte er bevidste om deres rolle som rollemodel og fremtræder
som det gode eksempel.

Politiet:
Politiet vil gerne stille op og deltage i trafikundervisning, samt deltage i gå/ cykelprøver.
De skal dog kontaktes i god tid, ca. 3 måneder før afholdelse.
Lærene kan få hjælp til kontakten til politiet via skolens trafikkontaktperson.
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