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Transport til skole

Opfordring til forældrene

Du bør overveje, om ikke dit barn kan gå i skole - eventuelt efter at 
være blevet sat af på et sted, hvorfra det er muligt at gå trafiksik-
kert til skole.

Det er en god idé, hvis du som forælder gentagne gange går 
eller cykler barnets skolevej sammen med dit barn. Dette er især 
vigtigt med de yngste skolebørn, så de gennem træning bliver op-
mærksomme på risikoen ved at færdes i trafikken og bliver gode 
til at takle den.

Kører du dit barn til skole, skal det ske under hensyntagen til de 
børn, der cykler eller går til skole.

En trafikpolitik

Her på skolen vil vi gerne være med til at gøre noget for at skabe 
sikker trafik for vores børn og unge, men det kræver en målrettet 
indsats fra såvel forældre som fra lærerstabens side.

På vej til skole Aalborg Friskole

Selvtransporterende

fordelt på gående, cykler og knallerter

59 %

15 % - 44 % - 0 %

Andet transportmiddel

fordelt på bus, tog og bil

41 %

22 % - 0 % – 19 %

Brug af cykelhjelm 79%

Brug af lys på cykel 94%

Trafikpolitik
Aalborg Friskole

Kortlægning af elevernes transportvaner. 

(fra skolevejsanalyse i foråret 2009)



Emne       Handling

På vej
Mindre morgenmylder

På gåben i skole

På cykel i skole 

Cykelhjelm

Skolens holdning er, at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken ved at cykle eller gå i skole. Det giver bedre trafikanter, mindre 
trafikkaos og mere tryghed for alle.

I 0. - 3. klasse er børnenes motorik og deres evne til at vurdere hastighed og afstand ikke fuldt udviklet. Det anbefales derfor, at børnene kun 
cykler i selskab med voksne.

Skolen anbefaler generelt, at børnene cykler, går, eller tager bussen til skole.

Vi opfordrer alle lærere, elever og forældre til at bruge cykelhjelm. 
 

Undervisning
Kampagner

Eleverne opfordres til at deltage i kampagnen ”ABC - Alle Børn Cykler”, fra september 2009 arrangeret af Dansk Cyklist Forbund. 
Kampagnens mål er at få eleverne og også gerne deres forældre til at vælge sundere og sjovere trafikvaner.  

Rollemodeller
Forældrene

Færdselsundervisningen hjælper på vej, men træningen og forståelsen skal eleverne også have med hjemmefra. 

Forældre spiller hovedrollen i børnenes trafiktræning, men skolen bidrager aktivt. Børn skal opleve trafiktræningen som en naturlig del af deres 
hverdag – uanset hvor de befinder sig. Derfor har vi alle en vigtig rolle overfor børnene. Da børnene lærer af det, de ser eller hører voksne gør 
eller siger, er det af vital betydning, at de voksne, børnene møder i trafikken, opfører sig hensigtsmæssigt. 

Derfor forventer vi, at:

•	 De voksne følger færdselsloven
•	 De voksne bruger de af skolen anviste af- og pålæsningspladser
•	 De voksne følger skolepatruljens anvisninger
•	 De voksne bruger cykelhjelm

Samarbejde
Forældrene

Skolens undervisning i færdsel bygger på forudsætninger, som eleverne har med hjemmefra.
Ved forældremøder skal det drøftes, hvad skolen og forældrene kan forvente af hinanden. 
Forældrene mindes om, at de skal lære børnene at cykle sikkert, og de skal vedligeholde børnenes cykler. 

Hvad skal I som forældre gøre?

Uddrag fra Trafikpolitik for Aalborg Friskole. 

Se mere om skolen trafikpolitik på vores hejmmeside


