
Trafikpolitik for 

Bakkegårdsskolen
Vores vej til en sikker skoletrafik 



Introduktion

Bakkegårdskolens trafikpolitik sætter rammerne for, hvordan vi afvikler trafikken omkring 
skolen bedst muligt og skaber gode trafikvaner hos børn og voksne. Kort sagt viser 
trafikpolitikken vejen til sikker skoletrafik.

Skolen sørger for, at der undervises i færdsel i både indskoling, mellemtrin og udskoling. Det er 
dog væsentligt, at forældre bidrager til, at eleverne får den optimale træning i trafikken, så de 
bliver sikre trafikanter.

Vores mål er: Alle vores elever, forældre og ansatte udviser god  og sikker trafikadfærd.

Træning giver rutine og overblik og er den bedste vej til sikre trafikanter. Skolens ambition er 
derfor også, at flere elever går eller cykler i skole.

Vi arbejder med tre fokuspunkter for høj trafiksikkerhed for vores elever

1. God adfærd på vejene Side 3

2. Struktureret og målrettet færdselsundervisning Side 5

3. Fælles ansvar og rollemodeller Side 6

Tag vel imod dette oplæg, og bak op om sikker trafik for alle.

Venlig hilsen

Bakkegårdsskolens bestyrelse



1. God adfærd på vejene

Vis hensyn når du henter/bringer dit barn

Mellem 07.30-08.15 er der mange trafikanter omkring skolen, og der skal vises ekstra hensyn for 
at sikre de bedste forhold for vores elever. 
Skolen forventer at:

• Forældrene hjælper deres barn så ofte som muligt, og helst mindst én gang om ugen, med
at gå eller cykle i skole.

• Forældre og elever, som cykler til skole, cykler på cykelstien, og trækker på fortovene.
• Forældre standser og parkerer lovligt, hvis de kører deres barn i skole.

Brug af cykelhjelm og refleksveste

Når elever og medarbejdere færdes i trafikken, forventer skolen, at der udvises god adfærd. Det 
gælder både på ekskursioner, og når man færdes omkring skolen.

Skolen forventer derfor at:

• Forældrene sørger for, at deres barn cykler med hjelm, og at den sidder korrekt

• Skolens medarbejdere bruger cykelhjelm, når de cykler i arbejdsmæssig sammenhæng

• Eleverne låner en hjelm af skolen, hvis de har glemt deres egen og skal på tur. Der en 
låneordning på kontoret.

• Eleverne i 0. – 1. klasse bærer refleksveste, når de er på tur.

Veluddannet skolepatrulje
Skolepatruljen skaber tryghed for de mindste og hjælper med at afvikle morgentrafikken sikkert. 
Derfor er det skolens mål altid at have veluddannede skolepatruljer, som anerkendes og 
respekteres. Skolepatruljen starter sit arbejde et par uger efter sommerferien og fungerer hele 
året frem til næste sommerferie. Skolepatruljen må kun fungere ved lysregulerede kryds og 
overgang som en hjælp til trafikanterne.

Skolen forventer at:

• Forældrene følger skolepatruljernes anvisninger og lærer deres barn at gøre det samme.

• Skolepatruljerne får den rette oplæring og støtte til at udføre deres opgave. 
• Repræsentanter fra skolepatruljen får taletid på forældremøder i indskolingen.



Standsning og parkering 

Cykelparkering

Kys og Kør ml. 
07.45-08.15

Skolepatrulje

I ”Kys og Kør” ud for skolen på Bakkevænget, må der kun standses kortvarigt i tidsrummet 07.45-
08.15.  Der skal dog være plads til cyklisterne på den ”lille cykelsti” ud for indgangen ved Løven.

Der er også ”Kys og Kør” på parkeringspladsen langs skolens nordside. Også her gælder det, at 
mellem kl 07.45 og 08.15 om morgenen er parkering ikke tilladt.

Bemærk også de gode parkerings- og afsætningsmuligheder på Vangedevej. Der er en fin sti op mod 
skolen derfra.



2. Struktureret og målrettet 
færdselsundervisning

Veluddannede 

færdselskontaktlærere!

Skolen sørger for at der 

altid er udpeget en 

færdselskontaktlærer, og at 

denne deltager i Rådet for 

sikker trafiks kursus hvert 

3. år.

Ifølge folkeskoleloven er det obligatorisk at undervise i færdsel gennem hele skoleforløbet. 

Derfor er det skolens mål, at færdsel indgår på alle klassetrin. Færdsel og træning i trafikken er et fast element, 

hver gang en klasse skal på tur. Regler og krav til adfærd bliver altid gennemgået i disse sammenhænge. Alle 

elever oplever derfor løbende, at trafik og adfærd ”er på skemaet”.

Som supplement til den jævnlige fokus på trafik har vi på Bakkegårdsskolen følgende, særlige indsatser:

Klassetrin Færdselsundervisning

0.kl. Gåprøve

3. kl. Øget cykeltræning i slutningen af 3. klasse.
Triatlonkonkurrence med bl.a. cykling

6. kl. Cyklistprøve (Teori og praktisk prøve)
Rekruttering til, og uddannelse af, skolepatrulje

8. Klasse Besøg af LIVE-ambassadør eller lign.

Træning og forældreansvar
Det er forældres ansvar at færdselsundervisning trænes i hverdagen, så elever får den optimale træning i 

trafikken.

Skolen forventer, at:

• At alle børn går/cykler i skole mindst én gang om ugen

• Forældre aktivt støtter op om cyklistprøven i 6. klasse, herunder træning af teori og rute

• Elever i 4. klasse forventes at kunne cykle med klassen, ledsaget af voksne, på tur i kommunen

• Elever i 6 klasse efter bestået cyklistprøve er i stand til at cykle alene om nødvendigt – f.eks. fra skole til 

sportshal eller lign.

• Forældre aktivt støtter op om kampagnen ”Alle børn cykler” og lign. initiativer

• Forældre aktivt bidrager til at deres børn har kendskab til færdselsregler



Børn kopierer de voksnes adfærd og efterspørger klare rammer og aftaler fra deres forældre. 
Derfor er det skolens mål, at alle voksne (og ældste elever) er gode rollemodeller. 

Skolen forventer, at forældre:

• Forældrene sætter sig ind i skolens trafikpolitik

• Forældrene tager hensyn til, og er rollemodeller for, alle skolens børn i trafikken.

• Forældrene deltager i forældremøder og ved SSP-arrangementet i udskolingen.

Skolen forventer, at de ældre elever:
• Hjælper de mindre elever med at blive sikre i trafikken

Skolen sørger for, at:

• Der altid er udpeget minimum 1 færdselskontaktlærer på skolen

• Færdselskontaktlærere deltager i netværksmøder i samarbejde med Politi, Rådet for Sikker 
Trafik og kommunens vejmyndighed

• Skolens trafikpolitik deles ud til alle nye elever og deres forældre på 1. forældremøde

• Skolens trafikpolitik og læseplanen for færdselsundervisning opdateres hvert 4. år

• Politiet så vidt muligt deltager i gå-prøve og cyklistprøve samt uddannelse af og tilsyn med 
skolepatruljen. 

• Samarbejde med kommunen løbende sørger for sikre skoleveje.

Der findes målrettet værktøjer og sjove trafiklege du kan træne med dit barn på Rådet for 
Sikker Trafiks hjemmeside. Her findes alt undervisningsmateriale også 

Find det hele her: www.sikkertrafik.dk/skole.

På Gentofte Kommunes hjemmeside findes yderligere materiale om Tryg og sikker skolevej

Fælles ansvar og rollemodeller

http://www.sikkertrafik.dk/skole



