Pjece til forældre om sikker skoletrafik

Cykel og gå mere til skole
Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu

Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang?
Bruger I cykelhjelm?
Diskuter trafik på et forældremøde?
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Samarbejde mellem forældre og skole
Gør trafikken bedre og mere sikker

Alle ønsker en smidig og sikker trafik
til og omkring skolen.
Det kan I som forældre hjælpe med
til. I kan diskutere, hvordan I bringer
jeres børn til skole. I er sammen
med lærere og naboer ansvarlige
for at trafikken afvikles ordentligt.
I kan sikre jeres børn nogle sikre
trafikvaner.
Mange forældre synes trafikken er
ubehagelig ved skolen om morgenen.

Der er så mange cykler, gående og
biler. Det er bilerne, der fylder mest
og udgør den største risiko. Det er
muligt at mindske trafikkens problemer ved skolen ved at flere vælger at
gå eller cykle.
Skal de trafikale forhold ved skolen
forbedres: Er der cykelparkeringspladser nok? Skal skolen have en
trafikpolitik? Snak om trafik i klassen, med de andre forældre og på
forældremøderne.

Som forældre er I rollemodeller for jeres børn
De gør, som I gør, ikke som I siger
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Gode motionsvaner som barn kan forebygge
senere livsstils- og folkesygdomme som hjerteog karsygdomme, sukkersyge og overvægt
Det er vigtigt for sundheden at motionere dagligt, og pulsen skal
op. De vaner, dit barn lærer som barn, fortsætter når han/hun
bliver voksen. Så grundlæg de gode vaner nu. Motion er også
vigtigt for jer forældre.
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at
Børn og unge under 18 år er fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen
med moderat aktivitet, f.eks. cykling, rask gang eller boldspil. Og mindst 2
gange om ugen i 20-30 minutter fremmer og vedligeholder deres kondition,
muskelstyrke og knoglesundhed, dvs. er aktive med høj puls: Løb, aktivt
boldspil mv.
Der er klare tendenser til, at der sker en reduktion i den fysiske aktivitet
omkring 12 års alderen, og faldet fortsætter i teenageårene. Samtidig fordobles
antallet af totalt inaktive børn og unge fra 12- til 19-års alderen.
Erfaringen viser, at hvis man som ung grundlægger en inaktiv livsstil, er den
svær at bryde senere. De fleste børn vil gerne cykle til skole, og 50% af børn
og unge mellem 11-15 år vil gerne bevæge sig mere.
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Det er forældrenes ansvar at lære børnene at
færdes i trafikken. Men skolen har også et ansvar
Langt de fleste forældre synes, at det er deres ansvar at lære børnene at cykle.
En far med børn i 0. og i 3. klasse siger: “Der er helt klart nogle børn, der
er vant til at færdes i trafikken og nogle der ikke er. Det er et problem, hvis
enkelte børn i en klasse ikke kan cykle. De bliver let peget ud.”
Hvis du tidligt indarbejder gode trafikvaner hos dine børn bliver de mere sikre,
når de skal cykle alene. Vaner indarbejdet som børn har en tendens til at holde,
når de bliver voksne. Derfor at det vigtigt at cykle med børnene, når det er
muligt. F.eks. hvis du har tidligt fri.

Hvad kan skolen gøre
Trafikundervisning er obligatorisk, der er afsat til hertil i klassens tid, men det
er ikke skemalagt. Og skolen kan afholde færdselsprøver. Skolen kan desuden
samarbejde med politiet om undervisning - og der kan en gang imellem stå
en betjent om morgenen og se, om børn og forældre kører ordentligt. Skolen
kan derudover udarbejde en trafikpolitik samt have trafikpatruljer, hvis der er
behov herfor.
Den enkelte klasse kan også deltage i Dansk Cyklistforbunds kampagne “Alle
børn Cykler”, der foregår i september. Kampagnen har til formål at få flere til
at cykle til skole. Og der trækkes lod om en række præmier blandt de klasser,
der deltager.
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Brug cykelhjelm: Det redder liv. Og bliv ved med det
Hvem overlever at få en hest i hovedet?
Styrter du på cyklen med 20 km/t, rammer du asfalten med en kraft, der svarer
til 1⁄2 ton. Det er som at få en hest i hovedet! Cykelhjelm redder 13 liv om året,
men når forældrene ikke spænder hjelmen, hvordan kan man så få børnene
til at gøre det?
Fra omkring 4. klasse falder antallet af børn, der bruger hjelm kraftigt. Diskuter i klassen hvordan I kan få børnene til at fortsætte med at bruge hjelm.
Og læs historier om, hvad der kan ske, hvis dit barn ikke bruger cykelhjelm:
www.cykelhjelm.dk
Politiet registrerer kun omkring 5 uheld i Københavns kommune om året, hvor
børn på vej til eller fra skole er involveret. Der er dobbelt så mange børn,
der kommer til skade som passager i en bil, som ved at være fodgænger
i Danmark, og erfaringen viser, at jo flere der cykler, jo færre ulykker er
der, relativt set. Det skyldes, at bilisterne bliver mere opmærksomme på
cyklisterne.
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Diskussion blandt forældre på forældremøder
Trafikforholdene på vejen til skolen og ved skolen påvirker børn, forældre,
lærere og de omkringboende. Forbedring af forholdene begynder med at
overveje, hvad der kan ændres. Forældrene kan umiddelbart påvirke omfanget
af biltrafik omkring skolen, og hvordan den forløber. De børn, der ikke behøver
at blive kørt i bil, kan gå eller cykle - for de mindre børns vedkommende
sammen med en voksen. Hvis alle sparer nogle af turene i bil, bliver det til
mange ture tilsammen. Ændringerne kan ske ved at diskutere, hvordan børnene
kommer til og fra skole. Men kun de enkelte forældre kan afgøre, om det er
en realistisk mulighed.
Hvis der er gennemkørende trafik på skolevejene eller der er behov for at
ændre vej- og parkeringsforhold, kræver det diskussion med kommunen.
I kan som forældre f.eks. diskutere:
- Hvilke overvejelser har vi gjort os
om, hvordan børnene kommer til og
fra skole?
- Kan vi gøre det på en anden måde,
uden at hverdagen bryder sammen?
- Hvordan får vi børnene til at bruge
cykelhjelm og fortsætte med det?
- Kan vi hjælpe hinanden med at
gøre børnene trafiksikre, f.eks. ved
at forældrene arrangerer cykelture?

- Hvordan er skolevejene? Kan de
gøres mere sikre?
- Kører forældre eller andre for
stærkt? Er der behov for bump mv.?
- Hvor kan vi parkere, så det ikke er
til gene for den øvrige trafik?
- Er forholdene for cyklister og cykelparkeringen gode?
- Kan nogle af børnene cykle eller gå
sammen?
- Skal skolen have en trafikpolitik?

Men det er selvfølgelig de enkelte forældres ansvar at vælge, hvordan børnene
kommer i skole, og at sikre at børnene kommer sikkert i skole.
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Eksempel på en skoles trafikpolitik
Skolens trafiksikkerhedsarbejde har som mål at øge trafiksikkerheden omkring
skolen for børn og voksne

13 rigtige for trafikken ved skolen
1. Børnene cykler eller går til skole hvis det er muligt
2. Cykler parkeres i cykelstativer
3. Mindre børn, der cykler til skole,
bliver fulgt af en voksen
4. Børn bruger ALTID cykelhjelm
5. Biler parkeres på sidevejene et lille
stykke fra skolen
6. Biler parkeres i parkeringsbåse
foran skolen
7. Undgå at parkere ud for indkørsler
til ejendomme og erhverv
8. Lav ikke U-vendinger på vejene
ved skolen

9. Tag hjemmefra i god tid så
børnene er i skole 10 minutter før
mødetid
10. Respekter skolepatruljerne - følg
deres anvisninger og brug
fodgængerovergangen
11. Tilpas (sænk!) farten til forholdene på vejene rundt om skolen
12. Brug “Kys og farvel området”
foran skolen
13. Gå langs fortovet - ikke over
parkeringspladsen

Inspireret af Gentofte Skoles trafikpolitik. Se skolens trafikpolitik på www.sikkertrafik.dk
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Hvad kan skolen gøre?
Undervisning
Trafikundervisning er obligatorisk i
skolen. Rådet for Større Færdselssikkerhed har lavet materiale til 4 klassetrin:
0.-1. klasse: Gåprøve
3. klasse: Lille cyklistprøve på lukket
areal
6. klasse: Store cyklistprøve ude på
vejene
7.-9. klasse: Materiale om risikomomenter i trafikken, bl.a. knallert og
alkohol.
Rådet opfordrer til samarbejde med
politiet ved de 3 prøver.
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Skolestarts kampagne
Skoler og politi fortæller oftere og
oftere om børn, der mangler rutine til
fods og på cykel.
Benyt lejligheden til at starte en god
spiral. Før eller siden skal dit barn
transportere sig selv. En tidlig start,
hvor barnet cykler med dig, er en god
start!
ABC-kampagnen, Alle Børn Cykler
Klassen kan deltage i Dansk Cyklistforbunds kampagne ABC kampagnen.
Er der behov for andre centrale kampagner eller tilskyndelser til mere
cykling fra skolens side?

Trafikinformatører
Der er desuden et korps af
trafikinformatør - personer, som selv
er kommet til skade i trafikken.
De kan komme ud på skolerne og
fortælle deres historie og om konsekvenserne af trafikulykken. Det er
beregnet til de store klasser.
Skolen kan udarbejde en Trafikpolitik
Skolen kan også udarbejde en trafikpolitik, som omfatter retningslinier
for trafikken ved skolen.
Rådet for Større Færdselssikkerhed
har lavet et eksempel på en skoles
cykelpolitik og en pjece herom:
“Styrer I trafikken”
www.sikkertrafik.dk/20a00029.

Samarbejde med naboer
Skolen kan kontakte naboinstitutioner
og virksomheder, fortælle om skolens
trafikpolitik og henstille til medarbejdere og leverandører at tage hensyn
til skolebørnene og om muligt undgå
varekørsel mellem 7.45 og 8.15.
Samarbejde med kommunen
Forældrene kan også komme med forslag til skolen om trafikale forhold,
der kan forbedres, f.eks. vedrørende
veje, kryds afmærkning, skilte og
parkeringsforhold. Kommunen er
myndighed på de fleste af områderne.
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Fakta om hvornår kan børnene cykle
Det kræver træning at blive en sikker cyklist
Det kræver træning at blive en sikker cyklist. Derfor at det vigtigt, at man
allerede fra barnsben kommer op på cyklen og lærer at færdes i trafikken.
Børn, der altid bliver kørt i bil eller med bus, får ikke øvelse i at cykle i
trafikken. Den daglige tur til skole giver god øvelse - og motion.
Hvornår kan børn cykle til skole?
Langt de fleste børn i Danmark har lært at cykle, før de starter i skole. Men det
er vigtigt, at de mindste har en voksen med, når de cykler i trafikken. Nogle
få kilometer er meget overkommeligt på cykel, så de fleste børn kan cykle til
skole allerede i børnehaveklassen. Er der langt til skole, kan man måske cykle
til bussen eller toget - en lille cykeltur er bedre end slet ingen motion.
Hvornår kan børn cykle alene?
Færdselsloven siger, at børn over 6 år må cykle alene. Men en tommefingerregel siger, at børn skal være 10-12 år før de kan bedømme andre trafikanters
hastighed og hensigt sikkert, eller beslutte hvad de selv skal gøre i vanskelige
situationer. Mange børn kan dog begynde at cykle alene tidligere på udvalgte
steder, for eksempel ad stier til skolen. Forældrene må vurdere barnets modenhed, erfaring med trafikken og vejens sværhedsgrad, før de sender barnet ud
på egen hånd.
Læs mere om, hvornår børn kan cykle hos Dansk Cyklist Forbund
http://www.abc-abc.dk/for_voksne/for_voksne_1_6d.php
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Mere information for børn
På www.trafiksjov.dk kan du lege og lære om trafik på samme tid. Du kan lære,
hvordan du skal cykle og gå, når du er ude i trafikken. Der er spil, puslespil, find
fem fejl, malebog og meget andet.
På www.cykelmissionen.dk kan du prøve dig selv i trafikquizzen, tage
teoriprøven eller løse missioner som agent 00-Cykel.
Mere information for større børn og voksne
På www.cykelhjelm.dk kan du checke dig selv, læse om Jesper Skibby, der
ikke brugte hjelm som cykelrytter og om børn, der ikke brugte hjelm (beregnet
for 5.-8. klasse).
Vil du vide noget om færdselsregler? Du kan læse alt om, hvordan du skal
cykle rigtigt, i det elektroniske cykelleksikon www.paacykel.dk (mest for større
børn og voksne).
Generel cyklist viden og information om sikkerhed og motion for voksne:
Rådet for større færdselssikkerhed: www.sikkertrafik.dk
Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk
Dansk Cyklistforbund: www.dcf.dk
ABC kampagnen: www.abc-abc.dk
Københavns kommune, cykeltrafik http://www.vejpark.kk.dk/byenstrafik/
cyklernesby/index.htm

ISBN NR 87-92044-04-2
Tekst og foto Johan Nielsen, Det Økologiske Råd
Lay out: Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd
Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir
Pjecen kan læses og henter på Det Økologiske Råds hjemmeside:
www. ecocouncil.dk.
Citering, kopiering og anvendelse af hæftets indhold er meget
ønskværdig og kan frit ske ved angivelse af kilde.
Hæftet er udgivet af Det Økologiske Råd med støtte fra
Københavns kommunes Byøkologiske Fond.

11

10 gode råd om færdsel
1.
2.
3.
4.
5.

Træn skolevejen med jeres børn både før og efter skolestart
Væg den skolevej der er sikrest - ikke kortest
Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken
Lær jeres barn at krydse veje både med og uden lysregulering
Gør jeres barn synlig i mørke med reflekser på skoletaske og
overtøj
6. Lær jeres børn vigtigheden af at bruge cykelhjelm - og vær selv et
godt eksempel
7. Spænd altid jeres barn og jer selv fast i bilen
8. Vis hensyn overfor de andre trafikanter ved skolen
9. Respekter skolens regler for færdsel omkring skolen
10. Respekter skolepatruljernes anvisning
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