
Trafikpolitik for Kollund Skole og Børnehus 

Emne Handling 

Trafik til og fra skolen 
og børnehuset. 

Bil: Der køres højre rundt på parkeringspladsen. De ansatte 
parkerer så langt væk fra indgangen til børnehuset og skolen 
som muligt. 
Forældre skal køre i bås på parkeringspladsen, når de 
afleverer og henter deres børn. Der er holde- og 
parkeringsforbud ud for indkørsel til skolegården.  
Cykel: Der cykles med cykelstien helt op til skolen. Cykler 
parkeres  i cykelskuret ved skolen. 
Til fods: Når man kommer fra Kalveknækket : Benyt fortovet 
helt op til skolen. Indgang til børnehuset via lågen ved skolens 
cykelskur.  
På den måde undgås unødig gående/cyklende trafik på P-
pladsen. 

På gåtur Børnehaven: Alle går to og to med hinanden i hånden. Bruger 
altid lågen ved skolen. 
SFO: Alle går to og to evt. med hinanden i hånden. 
Skolen: Alle går to og to evt. med hinanden i hånden. 
Alle benytter trafikveste. 

Cykeltur Alle børn og voksne har cykelhjelm og trafikvest på. 

På tur med offentlig 
bus eller bestilt bus 

Ved stoppestedet står alle børn så langt fra kørebanen som 
muligt. 
Når bussen kommer stiller alle op på en lang række, klar til at 
stige på. 
Alle sidder ned (ikke på den midterste plads på det lange 
bagsæde i bussen). Hvis det er nødvendigt for nogen at stå op 
i bussen, sikrer den voksne at børnene har noget at holde fast 
i. 
Ved ind- og udstigningen tælles børnene. 
Hvis der er seler i bussen bruges disse. 

Kørsel i personbil Alle skal være fastspændt i bilen. 
Der er to selepuder i børnehaven. 

Trafiktræning i 
hverdagen 

Alle ture uden for skolen og børnehuset bruges til færdselslære 

Planlagt trafiktræning Skolen har fast trafiktræning én gang årligt 
0-1 klasse øver at gå i trafikken, afslutter med en gå-prøve. 
2-4 klasse øver cykelfærdigheder i skolegården 
5-6 klasse øver cykelfærdigheder i trafikken og afslutter med 
cykelprøve. 

Samarbejde Skolen samarbejder med Lokalpolitiet omkring trafiktræning og 
en årlig reflekskampagne. 

Rollemodeller Ansatte: Det forventes, at de ansatte er bevidste om deres 
rolle som rollemodeller i trafikken såvel i bil, på cykel og til fods 
til og fra arbejde.  
Forældre: Forældre gøres opmærksom på deres ansvar om at 
være rollemodeller i trafikken, samt deres opgave i at lære 
deres barn/børn at færdes sikkert i trafikken.  
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Cykelhjelm I børnehaven og SFO’en skal børnene bruge cykelhjelm, når 
de benytter deres egen cykel til leg. Det er forældrenes ansvar 
at hjelmen passer og er tilrettet barnet. 
 
Skolen og børnehuset opfordrer alle børn, forældre og ansatte 
til at bruge cykelhjelm, når de færdes på cykel. 

 


