Trafikpolitik
Der er trængsel ved skolen om morgenen, det ved vi.
Vi er mange børn og unge mennesker samt voksne, der skal i skole hver dag, og derfor er det
vigtigt, at vi viser hensyn til hinanden og især tager hensyn til de svage og de yngste i trafikken.
Der er mange børn, rigtig mange børn, der bliver kørt i skole – biler holder, hvor der nu er plads,
børn sættes af, biler kører videre fra skolen igen, børn kommer cyklende eller gående, lærere
parkerer, og skolebusserne kommer. Alt dette sker mellem kl. 07.45 til 08.10.
Flere og flere forældre ser sig af forskellige årsager nødsaget til at køre deres børn i skole, især i de
yngste årgange. MEN jo flere børn, der køres i skole, desto flere biler er der omkring skolen, og
dermed trafikkaos og utryghed for de børn, som cykler eller går til skole.
DU kan som forældre være med til at ændre dette mønster ved dit barns skole:
1.
2.
3.
4.

tag hjemmefra i god tid
anvend altid den store P-plads overfor skolen
respekter skolepatruljerne
undgå at holde og/eller parkere på Bavnebakken.

MEN overvej først og fremmest om din søn eller datter selv kan gå/cykle til skolen. Det
forudsætter naturligvis, at dit barn - sammen med en voksen - har trænet skolevejen og det at
færdes i trafikken mange gange nok for indøvelse af sikker færden i trafikken.
Skolen giver dit barn færdselsundervisning, men den kan ikke stå alene – derfor er det dit
forældre-ansvar at give dit barn praktisk træning i trafikken.
Træner du skolevejen, så dit barn kan gå eller cykle sikkert, opnår du også, at dit barn får den
motion, som er så vigtig for at få overskud og energi til dagens opgaver.
HUSK også, at børn, der bliver kørt i bil, ikke får så meget erfaring i at klare sig selv i trafikken,
ligesom de vænner sig til et meget højt serviceniveau.
Skolens holdning og anbefaling er, at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken ved at
cykle eller gå. Skolen vil derfor frem for alt benytte sig af gå- og cykleture som færdsel til og fra
skolen i forbindelse med ekskursioner m.m.
Når vi bruger cykler som transportmiddel til og fra skolen i forbindelse med ekskursioner m.m.,
skal der ALTID bruges cykelhjelm, og cyklen skal naturligvis være i lovlig stand.

Bavnebakkeskolen, d. 23. marts 2011.

