
Trafikpolitik på Thise Friskole og i Thise 

Børnehave. 

Det overordnede mål for vores trafikpolitik er, at den skal være til gavn for elever, forældre og 

ansatte.  

Trafikpolitikken skal være forebyggende om mindske risikoen for trafikulykker på skolevejen, på 

skoleekskursioner og i hverdagen. 

Politikken kan læses på vores hjemmeside og i vores forældre forældrefolder, som udsendes i 

begyndelsen af hvert skoleår.   

 

Politikken omfatter: 

 

Trafik til og fra skole. 

 

Elever: 

 

- De elever, som cykler i skole, skal benytte indgangen fra parkeringspladsen. Cyklerne skal 

parkeres i cykelholderne ved fyrrummet. 

- Eleverne skal have lygter på cyklerne i efterår/vinter perioden. Lygterne skal være godkendt. 

- Eleverne skal cykle i højre side af Thise Kirkevej /skolevejen. 

- Skal eleverne krydse Sundsørevej, skal de stå af cyklen og trække over vejen. 

- Vi opfordrer alle elever til at bruge cykelhjelm på cykelturen til og fra skole.  

- De elever, som går i skole, skal gå i venstre side af Thise Kirkevej /skolevejen. 

- Eleverne skal bære synlige reflekser og gerne refleksveste om efteråret/vinteren. 

- De forældre, der bringer deres børn til skole i bil, skal standse/parkere i parkeringsbåsene på 

parkeringspladsen. Det er ikke tilladt at sætte børnene af direkte foran hovedindgangen, da 

det kan medføre farlige situationer. 

- Af og pålæsningspladsen foran vores hovedindgang er forbeholdt vores skolebus. 

 

 



Ansatte: 

- For ansatte på gåben eller cykel gælder samme politik, som for eleverne.  

- For ansatte i bil parkeres der på parkeringspladsen. 

Besøgende/m88. 

- For besøgene i bil parkeres der på parkeringspladsen. 

- I forbindelse med af og pålæsning af varer etc. er det tilladt at holde for an hovedindgangen i 

kortere tid. 

 

Trafik i forbindelse med undervisningen,  ekskursion,  lejrskoler m.m. 

 

På gåben. 

- Når vi færdes i trafikken med eleverne i grupper på gåben, er det lærernes ansvar, at gruppen 

overholder de gældende færdselsregler. 

- Er man på ekskursion, lejrskoler, og eleverne skal færdes på egen hånd, skal det indskærpes 

for eleverne, at de selv har ansvaret for, hvordan de færdes i trafikken. 

- Færdes man med elever på vejene, mens det er mørkt, skal man benytte trafikveste. 

- Færdes man med store grupper af elever, mens det er mørke, er det nok kun at iføre de 

forreste og bagerste elever i grupperne trafikveste.   

 

På cykel. 

- Når vi færdes i trafikken med eleverne i grupper på cykel, er det lærernes ansvar, at gruppen 

overholder de gældende færdselsregler.  

- Færdes man med elever på vejene, mens det er mørkt, skal man benytte trafikveste. 

- Færdes man med store grupper af elever, mens det er mørke, er det nok kun at iføre de 

forreste og bagerste elever i grupperne trafikveste.   

- På alle cykelture benyttes der cykelhjelm. 

- Cykler man i skumringen, om morgenen eller om aftenen skal alle bruge cykellygter. 

- Vi opfordrer alle forældre til, mindst en gang årligt, at kontrollere om deres børns cykler 

lever op til de gældende regler.  

 

 

 



I bilen. 

- Vi kører kun med elever, hvis forældrene har givet skriftlig tilladelse. Tilladelsen udfyldes 

sammen med indskrivningspapirerne og opbevares på skole/ i børnehaven. 

- Der køres kun med et barn pr. sæde med sele. Kun 3 elever på bagsæde, hvis bilen har 3 stk. 

trepunktsseler på bagsæde. 

- Alle børn skal være fastspændt i sele under kørsel. 

- Der skal benyttes selepude, såfremt børnene ikke høje nok til at sidde på sædet uden.   

 

Bus/skolebus 

 

- Et barn pr. sæde. Hvis der er seler i bussen skal eleverne benytte disse. 

 

Rollemodeller og samarbejde 

Gennem vores kontakt med forældrene knytter vi et tæt samarbejde om hver enkelt elev, hvor også 

trafikpolitikken kan være mere eller mindre aktuel. 

Som skole hjælper vi til en hver tid vores elever med at skabe de bedste rammer for en sikker 

skolevej. 

Vi forventer, at alle voksne omkring børn tager deres opgave alvorligt og viser sig som gode 

rollemodeller – både gennem livet – og gennem trafikken. 

 

Vores arbejde med trafiksikkerhed består i en lang række forskellige initiativer i samarbejde og i 

forhold til elever, lærere, lokalområdet og lokale myndigheder samt Rådet for Større 

Færdselssikkerhed, der leverer undervisningsmateriale til skolen. 

 

Trafikpolitikken gennemgås og evalueres mindst en gang årligt. 

 

Elever må ikke forlade skolens grund i løbet af skoledagen med mindre anden aftale er sat i 

stand. 

 

 

 

 



 

Undervisningsplan: 

 

Undervisning i indskolingen. 

I indskolingen ser vi eleverne i indskolingen som gående trafikanter med en lille aktionsradius, 

derfor skal trafikundervisningen i indskolingen vil have følgende naturlige fokusområder.   

- Hvordan kommer jeg sikkert til og fra skole?   

- Hvordan færdes jeg sikkert i nærområdet?   

- Respekten for de andre trafikanter (cykler, knallerter, biler og lastbiler/busser)   

- Hvad siger færdselsreglerne for fodgængere.   

- Hvad betyder færdselsskiltene for fodgængere.   

Alle elever i indskolingen skal inden afslutningen deltage (og bestå) en gåprøve, som enten afholdes 

i Skive eller i nærområdet. Såfremt det er muligt, deltager der en politibetjent i gåprøven. 

Skolelederen kontakter politiet og laver aftaler om gåprøven. 

   

Undervisning på mellemtrinet. 

På mellemtrinet ser vi elverne som gående og cyklende trafikanter med en relativ stor  

aktionsradius, hvorfor trafikundervisningen på mellemtrinet vil have følgende naturlige  

fokusområder.   

- Forholdet mellem bløde og hårde trafikkanter.   

- Manøvretræning på cykel.   

- Mit ansvar i trafikken.   

- Hvad siger færdselsreglerne for cyklister?   

- Hvad betyder færdselsskiltene for cyklister.   

- Hvordan færdes jeg sikkert og korrekt i trafikken?  

Alle elever skal inden afslutningen af mellemtrinnet deltage i en manøvreprøve (cyklistprøven) og 

en færdselsprøve, som foregår på skolens område eller i Skive. Såfremt det er muligt, deltager der 

en politibetjent i færdselsprøven. 

Skolelederen kontakter politiet og laver aftaler om færdselprøven. 

 

 

 



 

Undervisning i udskolingen. 

I udskolinger se vi eleverne som ansvarlige unge med en ubegrænset aktionsradius. Det er unge  

mennesker der gennem deres kontaktflade kommer i berøring med alle trafikformer, hvorfor  

undervisningen i overbygningen vil have følgende naturlige fokusområder.   

- Trafik og alkohol/narkotika.   

- Den enkeltes ansvar, for sig selv og for andre.   

- Handling og konsekvens.  

- Teoretisk færdselsundervisning.   

 

 


