Trafikpolitik for Gilbjergskolen

Gilbjergskolen arbejder for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at
færdes sikkert i trafikken samt udvikler gode forudsætninger for at være fremtidige trafikanter,
derfor arbejdes der aktivt for, at alle elever er selvtransporterende til og fra skolen.
Gilbjergskolen vil medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme
gælder ved arrangementer og ekskursioner i skolens regi.
Gilbjergskolen forventer, at voksne trafikanter er rollemodeller for børn og unge, så der
arbejdes for, at forældre og ansatte lever op til denne rolle.
Gilbjergskolens arbejde med trafiksikkerhed består af en lang række forskellige initiativer i
samarbejde med og i forhold til elever, forældre, lærere, pædagoger, lokalområdet, Rådet for
Sikker Trafik og Dansk Cyklist Forbund.
De 4 vigtige Vi`er:

1. Vi cykler eller går til skole, da Gilbjergskolen er en stor skole med meget trafik især om morgenen. Mange cyklende og gående elever vil mindske biltrafikken. Gilbjergskolen
ønsker, at eleverne er selvtransporterende.

2. Vi cykler med cykelhjelm, da cykelhjelm er en vigtig beskyttelse af hovedet. På
Gilbjergskolen cykler vi altid med hjelm i skoleregi.
3. Vi træner trafik, og gennem trafikundervisning tilstræbes det, at eleverne bliver gode
trafikanter. Derudover trænes eleverne i at færdes i trafikken, og det forventes, at
forældrene gør det samme.
4. Vi passer på de bløde trafikanter, når alle passer på alle i trafikken, er det
rette fokus til stede.
Mere uddybende vil Gilbjergskolen opfordre forældrene til at:
- overholde færdselsreglerne på skolevejen og køre hensynsfuldt
- benytte afsætningspladser og parkeringspladser på en ansvarlig og hensynsfuld måde, hvis
man
kører i bil
- træne deres egne børn – og øve skolevejen som gående eller som cyklist
- begrænse kørsel af egne børn til og fra skole i bil
- lade sit barn gå eller cykle i skole.
- opfordre børnene til at bruge cykelhjelm
- være bevidste om at være rollemodeller og vise det gode eksempel ved for eksempel selv at
bruge
lygter, hjelm og følge færdselsreglerne
- hjælpe med at passe børnenes cykler
- tjekke børnenes trafikfærdigheder jævnligt
Hvis dit barn cykler til skole på Parkvej
De elever, der cykler til skole, skal enten benytte cykelskurerne ved Parkvej, cykelstativerne
foran parkeringspladsen eller cykelparkering foran flagstangen ved hovedindgangen.
Alle cykler skal placeres på et af de nævnte steder.
Hvis du kører dit barn i skole

Der kan parkeres på parkeringspladsen ved Parkvej.
Afsætning af elever kan ske på højre side, hvor man benytter det afmærkede felt, der kaldes
”Kys
og farvel”-stedet. Men ikke parkering.
Idrætsvej kan kun benyttes, hvis man vil parkere på grusparkering, vejen er lukket derefter,
da man ellers krydser og vender på cykelsti, hvor vores elever kommer cyklende for at komme
i skole.
Hvis dit barn cykler i skole i Blistrup
Cykelstativerne bag klyngerne mod fodboldbanerne skal benyttes eller cykelparkeringen på Ppladsen.
Hvis du kører dit barn i skole:

er der mulighed for at sætte barnet af foran skolen afmærket ”Kys og kør” - her er parkering
forbudt.
På parkeringspladsen er der med rødt markeret hvor man må krydse vejen foran skolen. Dette
skal respekteres.
Kørselsvejen på Parkeringspladsen er ensrettet og afmærket med skilte. Dette skal
respekteres.
Vendepladsen for enden af P-pladsen er kun til store køretøjer –
busser eller lastbiler.

