Formålet med en trafikpolitik

Skolens beliggenhed og anbefalinger til adgangsveje:

Formålet er at forebygge trafikale ulykker, når eleverne er på vej til og fra skole, samt
at deltage i elevernes trafiklæring således, at de bliver bedre trafikanter. Her har vi
som forældre også et ansvar for cykeltræning i trafikken.

Sdr. Felding Skole er beliggende i den nordvestlige del af Sdr. Felding by. Skolen har
ca. 400 elever, hvoraf de ca. 140 er elever i overbygningen.

Trafik og undervisning
På Sdr. Felding Skole arbejder vi med faget færdselslære på alle klassetrin.
Skolen har en færdselskontaktlærer, der er koordinator for særlige undervisningsaktiviteter, udlevering af diverse kampagnematerialer fra Sikker Trafik og planlægning af kontrol af cykler (især lygtekontrol) og knallerter i samarbejde med Herning Politi.
Alle kampagner om færdsels- og trafiksikkerhed, der iværksættes af Sikker Trafik og Herning Kommune m.fl. har skolens bevågenhed.

Eleverne i overbygningen kommer dels fra Sdr. Felding og dels fra fødeskolen i Skarrild. Eleverne fra Skarrild/Kartoft har to muligheder for transport til Sdr. Felding Skole;
dels med bus og dels på cykel eller knallert.
Vi har også en række elever, der kommer fra et større område og bliver for de flestes
vedkommende bragt til skolen i taxa.
De fleste elever fra Sdr. Felding skoledistrikt går eller cykler til skole eller bliver kørt af
deres forældre.
Desuden er ca. 180 elever busberettigede.

På Sdr. Felding Skole opstår de trafikale problemer primært omkring
Sdr. Felding Skole har følgende faste elementer i færdselslære:
0. klasse Gåprøve
3. klasse Lille cyklistprøve
6. klasse Obligatorisk cyklistprøve
8-9. klasse Trafikliv (emne)
 Alle elever bør bruge cykelhjelm til og fra skole.
 Cykelhjelm er et krav i forbindelse med cykelture/-ekskursioner
arrangeret af skolen/SFO’en.
 Husk at det er et forældreansvar, at cykler og knallerter, der benyttes til og fra skole, er lovlige og, at knallertkørerne har knallertbevis
og benytter styrthjelm, som loven foreskriver.
 Ligesom det er vigtigt, at forældrene tager ansvar for cykeltræning
i trafikken.

 parkeringsområdet tilegnet skolens personale, hvor også eleverne afleveres af
deres kørende forældre.
 forældre til børn i indskolingen skal ind og ud af den snævre parkeringsplads
ved vores SFO.
 samtidig kommer skolebusserne og sætter elever af ved skolens hovedindgang
 dertil kommer cyklister og fodgængere

 - og alle ankommer til skolen indenfor blot et kvarter.

Vi har i det følgende udarbejdet en række anbefalinger for elevernes vejvalg og
valg af transportmiddel til og fra skole. Disse anbefalinger tager udgangspunkt i
to forhold:
 Skolevejen skal være så sikker som mulig
 Skolevejen skal så vidt muligt være motionsgivende for eleven
Trafikudvalgets Anbefalinger:
 Eleverne bør så vidt muligt gå eller cykle til skole. Det giver eleverne noget af
deres daglige motion og begrænser samtidigt biltrafikken ved skolen.
 Cyklister bør altid køre efter hinanden, IKKE ved siden ad hinanden.
 Eleverne bør så vidt muligt undgå at krydse Skolegade ved Vestergade.
 Kryds så vidt muligt vejen ved plejehjemmet og Nørregade og kør til skolen
ad Solsikkevej.
Her er udsynet godt, og der er mindre trafik end ved Skolegade.
 Børn, der bor nord for Skjernvej (Birkeby, Mosegaardsvej osv.) bør så vidt
muligt benytte stisystemet mellem stadion og skole, således færdsel på
Skjernvej undgås.
 Vi anbefaler, at eleverne fra Skovbjergvej, Sandetvej, Fruerbyvej og denne del
af byen så vidt muligt undgår at
cykle langs Vardevej men i
stedet kører gennem byen.
 Parker ALDRIG udenfor SFO’en.
Det skaber kaos!
– OG børn og bilister får svært
ved at overskue vejen.
Kør ad grøn vej !
Undgå rød vej !

Trafikpolitik på Sdr. Felding Skole
I løbet af få år er andelen af børn, der transporteres til daginstitutioner og skoler fordoblet. På Sdr. Felding Skole mærker vi også en stigning i forældrekørsel.

Stigningen har iflg. Instituttet Danmarks Transportforskning to modsatrettede
konsekvenser:
Antallet af børn, der kommer til skade i et uheld som cyklist eller fodgænger er gået ned

MEN
Antallet af uheld på eller ved skolevejene med bilister er vokset

Skolebestyrelsen på Sdr. Felding Skole har derfor nedsat et trafikudvalg til at arbejde
med en trafikpolitik for Sdr. Felding Skole.
Vi håber, at I vil støtte op om trafikpolitikken.

Lad os hjælpe hinanden med at skabe en sikker skolevej!
Skolebestyrelse og trafikudvalg på Sdr. Felding Skole
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