Du er morgentrafikken
Morgentrafikken skal afvikles sikkert og trygt. Derfor skal du som
forældre:
• parkere lovligt, hvis du kører dit barn i skole.
• ikke køre ind på skolens parkeringsplads, da den kun er forbeholdt
skolens personale.
• aftale med dit barn, at han/hun cykler med hjelm, og sørge for at den
passer og sidder korrekt.

Trafikpolitik
for ROS PRIVATSKOLE
Træn i trafikken med dit barn

• følge skolepatruljernes anvisninger og lære dit barn at gøre det samme.
Hvis I kommer i bil, skal I parkere langs her: (se venligst markeret område)

Træning giver rutine og overblik og er den bedste vej til sikre trafikanter.
Derfor er det vigtigt, at du som forælder:
• træner skolevejen med dit barn til fods og på cykel.
• hjælper dit barn til mindst én gang om ugen at gå eller cykle i skole.
• lader dit barn i 0. og 1. klasse benytte skolens gå-busordning.
• hjælper dit barn med at finde den sikreste vej til skole, selvom det ikke
nødvendigvis er den hurtigste.

Støt op om undervisningen i færdsel

Rollemodeller

Med færdselsundervisning er skolen med til at klæde eleverne

Børn kopierer de voksnes adfærd og efterspørger klare rammer og
aftaler fra deres forældre.

på til de ti farligste år i trafikken mellem 15 og 24 år.

• Husk derfor, at være en god rollemodel og tage hensyn til alle
skolens børn i trafikken
• Dit barn skal gennem gå- og cyklistprøver i sin skoletid. Hjælp dit
barn med at blive klar til dem ved fx at træne ruten inden og at

• Respekter skolens trafikpolitik – også når dit eget barn er en af de
store elever.
• Tal med dit barn om, hvad der er god trafikkultur.

tage øve-prøven sammen med dem www.sikkertrafik.dk/skole
• Støt op om kampagnen ”Alle børn cykler”.
• Deltag i forældremøder og SSP-arrangementer

SAMMEN KAN VI GØRE HVERDAGEN
LETTERE OG MERE SIKKER

HUSK!
Det er vores
børn der er ude i
trafikken, så
sammen skal vi
sikre dem gode
forhold i
trafikken.

