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Trafikpolitik på Dybbøl-Skolen
Med en trafikpolitik vil vi definere, hvordan børn, ansatte og forældre sammen er ansvarlige
for, at vejen til og fra skole forbliver sikker.
Det er i alles interesse, at trafikken forløber sikkert og gnidningsløst.
Skolen anbefaler generelt, at elever møder i god tid, så pressede og forjagede situationer
i trafikken undgås.
Forventning/mål:
 Minimere morgenmylder på parkeringspladsen Gl. Aabenraavej
Børn, som køres til skole, skal afleveres efter gældende regler:
 Såfremt man som forældre ønsker at følge barnet ind i klassen, benyttes
parkeringsbåsene.
 Såfremt barnet kun skal sættes af, og bilen ikke forlades, må de to KYS
og KØR baner benyttes. Vær opmærksom på, at trafikken er ensrettet.
Kør gerne helt frem!
 På cykel til skole
Vi opfordrer alle, som har mulighed for det, til at cykle til skolen. Herved undgår
vi trafikkaos, når alle skal køres i bil.
Alle bør bruge cykelhjelm, og forældrene skal sikre, at børnene har lys på i
mørke perioder.
Cyklerne skal parkeres ved cykelstativerne.
Skolen arrangerer en cykeltest for 3. og 6. årgang. Her kontrolleres, at cyklen
er lovlig, og eleven prøves i teoretiske og praktiske færdigheder.
 Skolepatruljen
For at sikre elevernes skolevej er skolepatrulje placeret tre steder på Gl.
Aabenraavej samt ved fodgængerovergangen på Aabenraavej.
Skolepatruljen er på plads fra kl. 7.45 til kl. 8.05.
Skolepatruljens opgave er at hjælpe skolens elever i trafikken. Derfor skal
alle rette sig efter skolepatruljens anvisninger.
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 Bustrafikken
Busserne kører ind på skolens område og henter og bringer børnene. Der er
indført henholdsvis grønne busser til de mindre elever og røde busser til de
større. Dette betyder bl.a., at de yngste elever hentes ca. 5 min. før om
morgenen, og de har derfor lidt længere tid til at nå i skole.
 Forældrene:
Skolens undervisning i færdsel bygger på forudsætninger, som eleverne har
fået med sig hjemmefra.
Forældrene skal sikre sig, at barnet kender og kan færdes sikkert på
skolevejen enten til fods, via bus eller på cykel.
 Politiet:
Skolen arbejder tæt sammen med politiet, som årligt skal godkende
skolevejen og vurdere farligheden.
Færdselskontaktlæren er bindeled til politiet.
Politiet kommer flere gange i løbet af året og kontrollerer at
færdselsreglerne overholdes, f.eks. lys, sikkerhedssele, korrekt parkering,
og at cyklernes lys og bremser virker. Skolen har ingen indflydelse på, hvor
ofte eller hvornår disse kontrolbesøg finder sted.
Godkendt i skolebestyrelsen den 31. maj 2021
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