THORUP-KLIM
SAMDRIFT

Trafikken i og omkring skolen
Forældrene opfordres til at sende børnene af sted til skole i god
tid.
Kun af- og pålæsning ved hallen. Parkering kun ved hallen i
afmærkede båse.
Vi venter kun på bussen ved busstoppestedet.
Husk at bruge skolepatruljen, når man krydser Thistedvej.
Tage hjemmefra i god tid, så færdselsregler kan overholdes i
forhold til hastighed, brug af sikkerhedsseler og trafikkaos ved
skolen.
Elever, der cykler til skole, bruger cykelhjelm.
De voksne som gode rollemodeller
Husk at barnet tager ved lære af, hvad du siger og gør. Sørg for at
du selv er et godt eksempel ved din egen færden i trafikken.
Bruger du altid sikkerhedssele i bilen?
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Sørger du for at din egen og barnets cykel er i orden?
Bruger du og dit barn altid cykelhjelm?
Trafikpolitik for ture ud af huset
Alle elever skal have cykelhjelme og veste på, når vi er ude og
cykle.
Det er vigtigt, at når man er udenfor skolens område, så er
personalet de gode rollemodeller, og det er vigtigt, at vi overholder
reglerne og gør eleverne opmærksomme på de forskellige regler.
Storkereden
Spirrevipper
Børn går hånd i hånd, to og to eller med en voksen i hånden, eller
holder i klapvognen/barnevognen.
Børnehaven
Børnene skal holde i hånd to og to.
Den voksne går yderst ved kantstenen.
Børn og voksne skal stoppe ved vejkryds.
Børn og voksne skal kigge sig for ”til venstre – til højre- til venstre
igen” før et vejkryds. Dette skal siges højt, så børnene kan høre
det.
Fast personale går forrest og bagest.
Minifritteren har trafikemne – med diplom og ”prøve”.
Bus regler:
Når bussen forlades benyttes den midterste dør. Der gives tegn til
chaufføren når alle er kommet ud. Der bliver en voksen i bussen til
alle er ude.
Snakker om trafik ved samlingerne flere gange om året.
Samarbejde mellem alle parter
Skolens undervisning i færdselslære bygger på forudsætninger,
som eleverne har med hjemmefra.
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Færdselsundervisning gennem hele forløbet
Jeres barn får færdselsundervisning i skolen, men det er jeres
ansvar at øve skolevejen med børnene og sørge for at de kommer
sikkert til og fra skole.
Udgangspunktet for undervisningen er en handleplan udfærdiget ud
fra trinmålene for Færdselslære. Fokusområderne er 3
indsatsområder, som er følgende:
Sikker trafikal adfærd
Samspil og risici
Ansvarlighed i trafikken
De emner, som vi arbejder med er:
Førstehjælp
Vi giver eleverne et kendskab til førstehjælp i forbindelse med
uheld i trafikken. Vi tænker her på akut førstehjælp, såsom
tilkaldelse af hjælp og vurdering af situationens alvor.
Man kan hente materiale hos www.skolen.drk.dk (det er hos Dansk
Røde Kors). Der kan man downloade lærervejledning og
elevmateriale til 0.- 3. klasse og 4. – 6. klasse. Det hedder
”Førstehjælp for Indskolingen” og ”Førstehjælp for
Mellemtrinnet”.
Udover det kan man bruge bogen ”Bare 2 cm Flamingo”, som kan
inddrages i danskundervisningen. Det er ikke decideret
færdselslære, men det giver stof til eftertanke om, hvilken gavn
det kan have at bruge cykelhjelm for at undgå skader.
0/1. klasse
Gåprøven
• Færdselsregler/gåregler
• Bløde og hårde trafikanter
• Ansvarlighed i trafikken
Vi arbejder med ”Min trafikbog”, og vi tager kontakt til politiet for
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at få gåprøven gennemført.
2/3. klasse
Den lille cyklistprøve
• Bløde og hårde trafikanter
• Ansvarlighed i trafikken
Vi arbejder med ”På cykeltur med klassen” og ser ”Vaks på cykel”.
4. - 6. kl.
Cyklistprøven
• Egen og andre trafikanters adfærd
• Kende til sikker cyklistadfærd i samspil med andre
trafikanter
• Effekten af uhensigtsmæssig adfærd i trafikken
4. klasse
Vi arbejder med ”Lys på med Ludvig” tilmeldes på www.lyspaa.dk ,
”På 2 hjul” og ” Kilometermanden”.
5. klasse
Vi tager udgangspunkt i materialet ”Cyklist på kryds og tværs”.
6. klasse
Vi afholder cyklistprøve, hvor der bliver arbejdet med cyklens
udstyr, færdselsregler, tegngivning osv. Vi tager kontakt til
politiet for at få cyklistprøven gennemført.
Skolepatrulje
Skolepatruljen er elever fra 6. kl., som er udpeget, og som frivilligt
påtager sig dette job.
Deres job er at få kammeraterne sikkert over Thistedvej. Vi
opfordrer alle både voksne og børn til at bruge skolepatruljen.
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Eleverne, der deltager i skolepatruljens arbejde, får et årskort til
Fårup Sommerland som tak for deres indsats.
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