Trafikpolitik for Bække Skole
Bække Skole er beliggende i den nordøstlige del af Vejen kommune. Skolen har ca. 315 elever,
hvoraf de ca. 110 er elever i overbygningen.
Eleverne i overbygningen kommer dels fra Bække og opland og dels fra Gesten og opland.
De fleste elever på Bække Skole går eller cykler til skole eller bliver kørt af forældre. En del
kommer dog med bus.
Busserne sætter p.t. elever af på Bække Rutebilstation eller på Nørregade, der er byens hovedgade.

Mål:
•
•
•

At samarbejde med forældrene om at gøre børnene i stand til at færdes sikkert i trafikken
At gøre elevernes vej til og fra skole så sikker som muligt
At alle elever og forældre følger skolens anbefalinger af hensyn til trafiksikkerheden

Vi anbefaler,
-

at eleverne så vidt muligt går eller cykler til skole. Det giver eleverne noget af den daglige
motion og begrænser samtidig biltrafikken ved skolen, specielt ved skolestarten om
morgenen.

-

at elever, der sættes af bussen på Nørregade, krydser denne ved bumpet ud for byens bager.

-

at forældre, af sikkerhedshensyn, parkerer i p-båsene ved aflevering og afhentning af børn

-

at alle forældre sørger for, at deres børn bærer cykelhjelm, når de cykler til og fra skole.

Skolen forventer, at forældrene tager ansvar for at cykler og knallerter, der benyttes til og fra skole
er lovlige og at knallertkørerne har knallertbevis og benytter styrthjelm, som loven foreskriver
På Bække Skole er vi bekendt med – og arbejder efter ”Fælles Mål 2009 - Færdselslære” på alle
klassetrin.
Skolen har en færdselskontaktlærer, der er koordinator for særlige undervisningsaktiviteter samt
udlevering af diverse kampagnematerialer fra Rådet for Større Færdselssikkerhed m. flere.
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Om særlige undervisningsaktiviteter er flg. gældende:
0. kl. Udlevering af div. materialer fra Sikker Trafik vedr. trafik og skolestart
DVD Vaks i trafikken – om at gå i trafikken
1. kl. Færdelsundervisning med vægt på gåregler
2. kl. Undervisningen afsluttes med en gåprøve
3. kl. Cykeltema, der afsluttes med en mindre cyklistprøve.
6. kl. På 6. klassetrin deltager eleverne i ”den store cyklistprøve”.
8. - 9. kl. Trafikinformatør besøger skolen hvert andet år
Desuden uddeles der hvert efterår til eleverne reflekser fra TrygFonden.
Transport af elever i private biler:
Forældre kan ved skolestart give skriftlige tilladelse til transport i private biler. Forældre kan, hvis
de fortryder, på et hvilket som helst tidspunkt tilbagetrække tilladelsen. Skolen kan, f.eks. ved
faseskift bede om fornyet tilladelse. Elever der kommer til undervejs i skoleforløbet, skal have
tilladelse fra hjemmet. Vedr. ansvar og forsikring henvises til de til enhver tid gældende regler fra
Vejen Kommune
Ture ud af huset:
Forældrene orienteres, når eleverne skal på planlagte ture i undervisningstiden.
Elever fra 7. – 9. klasse må selv transportere sig til fods, på cykel og med offentlig transport – til og
fra aktiviteten
Ekskursioner – for gående:
I 0. – 3. klasse bærer som minimum de forreste og de bageste refleksvest.
Ekskursioner – på cykel:
Alle cyklister, såvel børn som voksne, bruger cykelhjelm på disse ture.
Som minimum bærer første og sidste cyklist refleksvest.
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