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Trafikpolitik 

  

Skivehus Skoles trafikpolitik er lavet for at være med til at sikre eleverne en sikker og tryg skolevej. 

Trafikpolitikken er behandlet i skolebestyrelsen den 4. december 2012 og i MED-udvalget den 27. 

maj 2013 og revideret d.d. 

  

Skolevejen 

Skivehus Skole anbefaler, at eleverne færdes selvstændigt til og fra skolen hver dag, hvor det 

afstandsmæssigt og sikkerhedsmæssigt er muligt.  

Det er vigtigt, at forældrene viser barnet den mest hensigtsmæssige rute til og fra skole. 

Forældrene kan gå eller cykle turen sammen med barnet flere gange og vise, hvor det skal krydse 

vejen og hvor der er ting, det skal være specielt opmærksom på. 

Skivehus Skoles skoledistrikt er begunstiget med gode cykelstier og stisystem omkring skolen og 

der er fodgængerfelt med blink ved Rosenbakken og Højlundsvej. 

Kan elever ikke selvstændigt komme til eller fra skolen, holder bybussen på Resenvej og ved 

Højlundsvej. 

Der er også mulighed for af- og påstigning på holdepladsen ved krydset mellem Rosenbakken og 

Højlundsvej. 

Bliver elever kørt til eller fra skolen, er det IKKE tilladt, at køre ind i rundkørslen (overtrædelse 

straffes af ordensmagten med bødeforlæg på kr. 1.500,- samt et klip i kørekortet). 

  

Buskørsel 

Såfremt afstanden mellem hjem og skole er større end anført nedenfor (iflg. korteste rute på 

www.krak.dk) er eleverne berettiget til gratis transport 

- 0.-3. klassetrin 2,5 km. 

- 4.-6. klassetrin 6,0 km. 

- 7.-9. klassetrin 7,0 km. 

Desuden transporteres eleverne gratis, hvor skolevejen er erklæret trafikfarlig af politiet: Læs mere 

om trafikfarlige veje på: 

http://www.skive.dk/b%c3%b8rn+unge/undervisning/folkeskolen/befordring  

  

Skolepatrulje 

Skolepatruljen står på Rosenbakken: 

Mandag-fredag kl. 7.45 - 8.00  og 13.55 - 14.10 

  

Skolepatruljen møder tidligere end de øvrige elever, og gør hver dag et stort stykke arbejde. 

Respekter skolepatruljen og følg deres anvisninger. 

  

Cykling 

Elever, der cykler til skole, skal placere cyklerne indenfor de afmærkede felter. Der er afmærkede 

felter: 

- mellem klynge 1 og klynge 2 

- udenfor lokale 16 (børnehaveklassen) 

- udenfor lokale 25 

- udenfor tandlægen 

http://www.krak.dk/
http://www.skive.dk/b%c3%b8rn+unge/undervisning/folkeskolen/befordring


Forældrene anbefales at kontrollere barnets cykel regelmæssigt, så den altid er i orden. Det er 

vigtigt, at eleverne i lygtetændingstiden bruger cykellygter, så de kan ses af medtrafikanter. Alle 

cyklister opfordres til at bruge cykelhjelm (og refleksvest i den mørke tid). Hvis elever er på 

cykeltur i skoletiden, skal der anvendes cykelhjelm. 

  

Kørsel 

Bliver barnet transporteret til skolen i bil, skal der parkeres i de afmærkede parkeringsbåse. Det 

anbefales at holde på hallens parkeringsplads. 

Vær opmærksom på, at skolebusserne også benytter stamvejen. Hold derfor tilbage for skolebussen, 

når den skal ind på skolen og undgå at parkere på bussens vendeplads. Der er etableret et skilt med 

indkørsel forbudt i rundkørslen - dog undtaget taxi- og varekørsel. 

  

Vintervedligehold 

Skivehus Skole og Skive Kommune er i fællesskab forpligtet til at sørge for at veje, stier og 

parkeringspladser er ryddet for sne. 

Skive Kommune sørger for at stien fra Rosenbakken og til børnehaven samt stien fra børnehaven og 

til Højlundsvej er ryddet for sne. Skivehus Skole er selv ansvarlig for at rydde resten. Cykelstierne 

omkring skolen kan ikke forventes ryddet. På ikke-skoledage, bliver der kun ryddet Rosenbakken 

og til børnehaven: fra børnehaven og til Højlundsvej. Fritidsbrugere m.fl. kan ikke forvente, at 

andre stisystemer og stamvejen er ryddet på ikke-skoledage. 

  

Undervisning 

Skolens færdselsundervisning følger undervisningsministeriets Fælles Mål 2009 - Færdselslære, 

faghæfte 20 se mere her: 

http://www.uvm.dk/service/publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Fælles-Maal-2009-

Faerdselslaere/Formaal-for-emnet-faerdselslaere . 

  

Der er udarbejdet et årshjul for arbejdet med Færdsel: 

- August          Bh.kl.               Gå træning 

- September    4. årgang          Lys på med Ludvig 

- September    5. årgang          Trafikkursus (AMU) 

- Oktober           ALLE                    Udlevering af reflekser fra TRYG-Fonden 

- November     ALLE                 Cykeleftersyn / -kontrol 

- Maj               6. årgang          Cyklistprøve 

- Maj               Skolepatruljetur / Nye skolepatruljer instrueres 

- Juni              4. - 6. årgang     Kommunens cykelbane lånes 

- Maj               7. årgang           360 grader. Elever udfører en undersøgelse af en ulykke og 

reflekterer over ansvar, årsag og konsekvens 

- Maj               8. - 9. årgang     Besøg af trafikambassadør 

  

  

Rollemodeller 

De voksne fungerer som rollemodeller for børn og unge i trafikken. Børn gør, som vi gør - ikke som 

vi siger. 

Forældrenes trafiktræning med barnet er med til at klæde børnene på til den dag, de skal alene ud i 

trafikken. 

  

Samarbejde: 

http://www.uvm.dk/service/publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Fælles-Maal-2009-Faerdselslaere/Formaal-for-emnet-faerdselslaere
http://www.uvm.dk/service/publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Fælles-Maal-2009-Faerdselslaere/Formaal-for-emnet-faerdselslaere


SSP-konsulent politiassistent Jens Boesen 

  

Færdselskontaktlærer Lene Jørgensen 

- Arrangerer cyklistprøver samt fordeler materiale omkring færdselsundervisning 

  

Tilsyn med skolepatruljen lærer Lene Jørgensen 

- Planlægning af vagtskema samt instruktion af og tilsyn med skolepatruljen 

- Deltager i interne og eksterne møder omkring skolepatruljevirksomheden 

 


