Trafikpolitik på Kaptajn Johnsens Skole / November 2015
Skolens holdning er, at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes sikkert i trafikken. Det giver bedre
trafikanter, mindre trafikkaos og mere tryghed for alle. Vi må understrege, hvor vigtigt det er, at
børnene lærer at færdes på egen hånd. Dette er primært en forældreopgave – men vi tager det
også op i skoletiden.
Det er altid hensigtsmæssigt at køre hjemmefra i god tid. De børn, der bliver kørt til skole,
opfordres til at komme før kl. 7:45. Det giver ro til af- og pålæsning.
Vi appellerer til forældre og lærere om at overholde trafikreglerne både som fodgænger, cyklist og
bilist. Det er opgaven som rollemodel, der gør en forskel.
På cykel til skole. KJS anbefaler, at skolevejen skal være øvet mange gange sammen med en
forælder, før børnene kører på egen hånd. Vi opfordrer alle lærere, elever og forældre til at bruge
cykelhjelm.
Vi afholder om muligt cyklistprøve for 6. klasserne i samarbejde med Frederiksberg Politi.
Parkering af cykler. Der henvises til skolens cykelparkeringsområder på hhv. Lykkesholms Allé
og Tårnborgvej. Cykler, der har stået ubrugte i længere tid, kan fjernes af pedellen.
Cykelparkeringen er KUN for cykler med tilknytning til KJS.
På tur med skolen. Klasserne orienteres på forhånd om, at alle har ansvar både for sig selv og
hinanden, når de er på tur. Inden turen orienteres børnene om evt. særlige steder eller forhold i
trafikken, som de skal være opmærksomme på. Det er altid lærerens anvisning, der skal følges på
ture. Eleverne må kun cykle på lovlig cykel og med cykelhjelm på skoleture.
I 0. klasse indgår emnet TRAFIK som en fast del af årsplanen, hvor flg. emner berøres på en
ugentlig ”Trafik-time”:


at færdes i skolens lokalområde



at lære at få respekt for trafikken



at lære at passe på sig selv



at lære trafikkens regler som fodgænger



at lære de vigtigste skilte i trafikken

Klasselærere tager løbende emnet trafik op inspireret af bl.a. materialer fra www.sikkertrafik.dk.
Fra skole til svømning og idræt
4. klassernes forældre orienteres på indledende forældremøde om praksis for transport til og fra
svømmeundervisningen i Vesterbro Svømmehal. Transporten sker hver gang ifølge med lærerne.
5. klasses forældre orienteres på indledende forældremøde om praksis til og fra
svømmeundervisningen i Vesterbro svømmehal. Første gang følges alle af sted med lærer –
herefter er det på egen hånd men altid mindst 2 og 2.
Fra 6. klasse foregår idræt i forskellige haller i nærområdet. Her gælder det, at lærerne første gang
følges med eleverne, hvorefter transporten til og fra hallen sker på egen hånd men altid mindst 2
og 2.

