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Forord:
Denne trafikfolder er udarbejdet af skolebestyrelsen på Østerbyskolen og er godkendt i
skolebestyrelsen i februar måned 2013 - revideret maj 2018 – revideret januar 2019.
 På Østerbyskolen arbejder vi for, at alle elever får gode forudsætninger og
muligheder for at færdes sikkert i trafikken. Vi opfordrer til, at alle børn bliver
selvtransporterende til og fra skole, samt tager ansvar for egen sikkerhed.
 På Østerbyskolen vil vi medvirke til at forebygge trafikulykker på skolevejen.
 På Østerbyskolen anerkender vi, at voksne trafikanter er rollemodeller for børn.
Derfor arbejder vi for, at forældre og ansatte lever op til denne rolle.
 Østerbyskolens arbejde med trafiksikkerhed finder sted i et samarbejde mellem
skolebestyrelsen og skolens trafikudvalg, børn, forældre, ansatte, lokalområdet og
lokale myndigheder samt ”Rådet for Sikker Trafik”, der leverer
undervisningsmateriale til skolen.

På Østerbyskolen opfordrer vi forældrene til at;
 træne med egne børn på skolevejen med henblik på at øge opmærksomheden på
trafikfarlige situationer
 opmuntre børn til at cykle og gå mest muligt da det styrker deres bevidsthed om
trafiksikkerhed
 begrænse bilkørsel til og fra skole
 være bevidste om at være rollemodel og derfor være et godt eksempel ved fx selv
at benytte fodgængerfeltet, bruge lygter og cykelhjelm mv.
 vedligeholde børnenes cykler.
 sikre sig, at den unges knallert er vedligeholdt i.h.t. gældende regler
 opdrage børnene til at bruge hjelm og refleksvest
 øve trafikfærdigheder med børnene jævnligt
 vise interesse for skolens færdselsundervisning
 benytte skolens afsætnings- og P-plads på en ansvarlig og hensynsfuld måde

Når dit barn cykler til skole:
De børn, der cykler til skole, skal cykle ad Grunnetsgade eller benytte fodgængerfeltet for
at komme over Fuglsangsalle – og herfra benytte cykelstien ind til cykelholdepladserne. De
børn, som benytter stisystemet langs den østlige del af skolen, opfordres til at cykle på
cykelstien ved Fuglsangsalle og trække over fodgængerfeltet.
Knallerter parkeres ligeledes ved cykelparkering.

Hvis du kører dit barn til skolen:
Afsætning af børn skal ske i ”Kys og Kør” rundkørslen, hvorfra fortovet bruges som
adgangsvej til skolen. Rundkørslen er kun til af- og påsætning og IKKE til parkering.
Børnene skal ikke færdes på p-pladsen. Bilerne skal benytte Nygade.

Hvis du skal aflevere / hente børn i SFO:
Når man henter sit barn, skal man parkere på parkeringspladsen ved Nygade og benytte
stien over Parcelvej. Pladsen foran Parcelvej er børnenes legeplads og derfor ikke til
parkering. Parkering hos og foran naboerne er IKKE tilladt.

Hvis du vil aflevere / hente børn ved Centret:
Centret henstiller til at pladsen foran indgangen friholdes på de tidspunkter, hvor busser
passerer med af- og påsætning af elever.

Transport af skolebørn i private biler:
Forældre skal give tilladelse til transport i private biler til hver enkelt skolearrangement.

Undervisning som foregår udenfor skolens område:
Ved f.eks. svømmeundervisning som foregår i VIC skal eleverne selv transportere sig til
fods eller på cykel.
Skolen har en tilsynsforpligtelse, når eleverne færdes til og fra et undervisningssted
udenfor skolens område, med mindre risikoen for eleverne ved et sådant lokaleskift ikke er
større end den, eleverne sædvanligvis er udsat for. Tilsynet udøves ved færdsel- og
cykelundervisning på skolen. (Bek nr. 703 af 23/06/2014)
Færdsel- og cykelundervisning foregår på 3. årgang.

Ture ud af huset:
Forældrene orienteres, når eleverne skal på planlagte ture i undervisningstiden. Elever fra
4. – 9. klasse må selv transportere sig til fods, på cykel og med offentlig transport – til og
fra aktiviteter. Det er skoleledelsens ansvar at vurdere, hvor mange voksne, der skal med
på ture i undervisningstiden.

Ekskursioner – for gående:
I 0.- 3. klasse bærer alle – både børn og voksne – refleksveste og går to og to. Er der ikke
veste nok, fordeles så hver klasse har f.eks. 5 veste.
Ekskursioner - på cykel:
Alle cyklister fra 0. – 9 klasse - både børn og voksne - bruger cykelhjelm, når de er på tur
med skolen. Som minimum bør første og sidste mand have refleksveste på for bedre at
blive set.

Samarbejde:
Skolens ledelse/bestyrelse holder kontakt til myndighederne og politi vedr.
trafikforholdene omkring skolen. Skolens lærere og pædagoger informerer om konkrete
tiltag på forældreintra. Skolens ledelse informerer om mere generelle tiltag på skolens
hjemmeside.
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