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Vision for trafikpolitikken:
Målet med trafikpolitikken er at ruste børn og unge til at færdes sikkert i trafikken.
Trafikpolitikken skal gøre rede for ansvarsområder vedrørende at sikre skolevejen bedst
muligt.
Undervisning:
Der undervises i færdselslære i henhold til Fælles Mål for emnet Færdselslære. I
børnehaveklassen gennemføres gåprøven, og i 6. afvikles cyklistprøven. Begge prøver
placeres i slutningen af skoleåret.
Ansvaret for færdselsundervisningen ligger hos klassernes lærere og pædagoger.
Færdselskontaktlæreren er formidler af anskaffelser af materialer hos Sikker Trafik, og har
kontakten til Politiet angående aftaler i forbindelse med gåprøve og cyklistprøve.
Skolepatruljen:
Ølgod Skole har skolepatrulje. Dens opgave er at lede trafikken om morgenen ved
fodgængerfeltet i Bjergegade først og fremmest for at hjælpe elever over vejen og
endvidere for at få den samlede trafik på stedet afviklet på bedst mulig måde.
Ansvaret for udvælgelsen og uddannelsen af skolepatruljemedlemmer har
færdselskontaktlæreren, som står for uddannelsen, og kan gennemføre den uden Politiets
deltagelse.
Færdselskontaktlæreren og skoleledelsen er ansvarlig for at skolepatruljens sikkerhed er
på plads, når skolepatruljetjenesten udføres efter gældende lovgivning.
Færdselskontaktlæreren og skoleledelsen har ansvaret for henvendelse til
vejmyndighederne om opmaling af fodgængerfelt eller øvrig vedligeholdelse af
trafikanlæg, som skolepatruljen anvender i udførelsen af dens arbejde.
Skolebestyrelsen, forældrekredsen og skolens ansatte:
Skolebestyrelsen, forældrekredsen og skolens ansatte har pligt til at meddele
skoleledelsen eller færdselskontaktlæreren, hvis der observeres farlige trafikale situationer
eller farlige steder ved fx vejarbejde, midlertidige spærringer af færdslen eller lignende.
På tilsvarende måde meddeles problematiske trafikale forhold efter eksempelvis
ibrugtagning af nye veje, parkeringspladser, stier eller lignende.
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Skoleledelsen og færdselskontaktlæreren:
Det er skoleledelsens og færdselskontaktlærerens opgave at modtage besked om farlige
forhold i trafikken og efterfølgende reagere på henvendelserne.
Skoleledelsen tager kontakten til kommunale eller politimæssige myndigheder med henblik
på at få gennemført de nødvendige reparationer af bestående anlæg og vedrørende nye
initiativer til forbedring af sikkerheden på skolevejen.
Det er færdselskontaktlærerens opgave løbende at have kontakt med politiet for at
udveksle erfaringer, fremsætte og modtage forslag om tiltag med henblik på forøget
sikkerhed i trafikken.

Godkendt af skolebestyrelsen
21. maj 2015
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