
Markusskolen - Trafiksikkerhedspolitik 
 

 

Formål med trafiksikkerhedspolitik 
 
Skolen ønsker med sin trafiksikkerhedspolitik at gøre eleverne trygge, når de skal til og 

fra skole. Desuden vil vi positivt medvirke til at forebygge og undgå ulykker på 
skolevejen.  
Vi vil derfor arbejde for; 

 at gøre skolevejen sikker  
 at henvise til stisystemer og gå-vej til bussen 
 at gøre eleverne til sikre og mere øvede trafikanter 

 at skabe trafiksikkerhedsforanstaltninger i og omkring skolen i samarbejde med 
Esbjerg Kommune.  
 

Samtidig vil skolen også gerne slå et slag for den daglige motion og foreslår derfor, at 
eleverne så vidt muligt går/cykler til skole i stedet for at blive transporteret. 
 

 
Undervisnings- og handleplan 

 I 0. klasse gennemføres den lille gåprøve i samarbejde med politiet. 

 I 6. klasse deltager eleverne i den lokale cyklistprøve. I forbindelse med 
cyklistprøven er det obligatorisk at bruge cykelhjelm. 

 Skolens færdselskontaktlærer informerer kollegerne om undervisningsmateriale til 

de enkelte klasser.  
 Skolens færdselskontaktlærer har desuden kontakten til Rådet for Sikker Trafik og 

det lokale politi. 

 I 8.-10. klasse foreslås det at bruge trafikinformatørerne i forbindelse med 
færdselsemner. 
 

 
Råd og vejledning 
 

Til og fra skole 
Cyklist:  Brug stisystemet. Til cykelparkering benyttes cykelstien mod Sønderris og der 
 må ikke cykles tværs over parkeringspladsen 

Bus nr. 6: Gå i græsset til Håndværkervej 
Bus nr. 14: Pas på vejen (ved skolen på Stenhuggervej) 

 
”Ud af huset” 

 0. – 3. klasse ledsages altid af et forsvarligt antal voksne. Dette gælder både på 

gåben og på cykel. 
 4. – 6. klasse: På cykel ledsages eleverne af et forsvarligt antal voksne. 
 Efter aflæggelse af cyklistprøven kan eleverne cykle selv efter instruktion om ruten. 

 På cykel foregår det altid med cykelhjelm. Hvis eleverne ikke vil cykle med hjelm, 
må de gå. 
 

Hvis man transporterer barnet til/fra skole, så vil vi gerne minde bilisterne om:  
 

 at overholde hastighedsreglerne 

 at køre langsomt og forsigtigt ved skolen 
 at være opmærksom som bilist (ikke tale i mobiltelefon) 
 at sætte barnet af på skolens P-pladser eller 

i kørselsretning på Stenhuggervej ind mod skolen (nordsiden) 
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