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Trafikpolitik 2020 



Trafikpolitik for Højgårdskolen 

Kære forældre  

Dette er Højgårdskolens Trafikpolitik. Baggrunden for 

politikken er et ønske om at skabe sikre og trygge 

skoleveje. Målet er at gøre skolens elever til sikre 

trafikanter nu og på sigt som unge og voksne. 

Vores ambition er at give de bedste forudsætninger 

for, at elever, forældre og skolens ansatte kan færdes 

sikkert omkring skolen.  

Samtidig ønsker skolen at bruge cyklen aktivt i 

undervisningen både i forhold til arrangementer og 

ekskursioner. 

Med venlig hilsen  

Skolebestyrelsen, Højgårdskolen. 

På Højgårdskolen opfordrer vi dig som 

forælder til at: 

- Lære dit barn at cykle og gå til 

skolen.  

 

- Undlade at køre dit barn til og fra 

skole i bil for at sikre et trygt miljø 

omkring skolen. 

 

- Vise ekstra hensyn og agtpågivenhed 

over for gående og cyklende 

trafikanter på vores skoleveje 

 

Være bevidst om din opgave som 

rollemodel for børnene i trafikken – både 

ift. cykelhjelm, sele, adfærd, lygter mv. 

 

 

 



Anbefalinger til og fra skole 

Anbefalet skolevej og afsætningspladser 

På kortet nedenfor ses anbefalede skoleveje til skolen. Samtidig er der også markeret afsætningspladser og 

parkering, hvor det anbefales, at forældre sætter deres børn af/parkerer, hvis de bliver kørt til skole. 

For at undgå for meget trafik ved skolen henstiller vi til, at børnene ikke køres til skole. 

 

Også af sundhedsmæssige hensyn opfordrer vi til, at eleverne går eller cykler til skole. Træn skolevejen med 

dit barn, så barnet kender vejen. 

 



Gå til skole: 

Vi anbefaler selvhjulpne børn går eller cykler til skole. Nogle er klar til at cykle før andre. Vi anbefaler, at du 

som forældre lærer dit barn både at gå og cykle til skole, så børnene bliver selvhjulpne hurtigst muligt.  

Gåbus (fra august 2020): 

Elever fra 6. klasse har opsamlingspunkter 3 steder, hvor andre elever kan afleveres og gå sikkert i skole 

med de uddannede ”Gå-bus chauffører”. Man melder sit barn til gåbussen på ”Gå-bus app’en”.  

Chaufførerne tjekker ”passagererne” ind når de kommer til opsamlingsstedet, og skriver på 

app’en når de er ankommet til skolen. På den måde kan man som forælder være sikker på at 

ens barn er kommet med gå-bussen og ankommet til skole. 

På cykel til skole: 

• Cykelhjelm: Vi opfordrer til, at alle (elever, søskende, forældre og skolens personale) bruger cykelhjelm. 

Hjælp barnet med at indstille hjelmen korrekt. 

• Udstyr: Forældre og elever sørger for at cyklerne er lovlige og i orden, inkl. lys og reflekser, så eleven er 

synlig i trafikken. 

• Politikontrol: Politiet vil lejlighedsvis være til stede på skolens område for at kontrollere, at cyklerne er i 

orden, samt at cyklisterne har lys på i lygtetændingsperioden.  

Sikkertrafik.dk 

Læs om cykeludstyr og tilpasning af hjelm på Sikkertrafik.dk 

 

Cykelparkering: 

Elevernes cykler skal parkeres i cykelstativerne ved Vesterlindvej. Cyklerne skal placeres indenfor den hvide 

streg af hensyn til redningskøretøjer. Lærernes cykler skal parkeres ved hovedindgangen. 

På løbehjul til skole: 

Løbehjul skal parkeres ved hovedindgangen         

 

 

https://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/paa-cykel/udstyr-paa-cyklen


I bil til skole: 

Er det nødvendigt at køre barnet i skole i bil, skal barnet sættes af på skolens parkeringsplads. Parkering af 

biler skal ske i de afmærkede båse på skolens parkeringsplads eller foran biblioteket.  

Vi opfordrer dog til ”Kys og kør”, hvor man siger farvel til sit barn i bilen, og selv lader dem gå ind i klassen. 

Vær opmærksom på at skolebussen skal have plads. Parkering på skolebussens afsætningsplads er ikke 

tilladt mellem kl. 7.30 og 15.30. 

 

I bus til skole: 

Skolebusrute nr. 152 kører til både Højgårdskolen og Lind Skole. 

Se køreplaner og skolebusrute på Herning.dk. 

 

 

Forældrene har ansvaret for deres børns opførsel under skolebuskørslen. 

• Når man venter på bussen bliver man stående på fortovet indtil bussen holder stille! 

• Man sidder ned under kørsel! 

• Man følger beskeder fra chaufføren! 

• Man taler pænt til andre (ingen råben)! 

 

Bussen holder ved skolen på parkeringspladsen og sætter børnene af/tager børnene med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Færdselsundervisning 

 

Når eleverne forlader 9. klasse står de over for de 10 farligste år i trafikken. Derfor er det vigtigt at give dem 

de rigtige kompetencer og præge holdninger og adfærd. 

Skole og hjem har et fælles ansvar for at lære børnene at færdes sikkert og korrekt i trafikken. Både 

forældre og skolens personale optræder dermed som rollemodeller vedrørende trafikkultur. 

Skolen bakker op om Herning Kommunes Trafiksikkerhedsudvalgs tiltag og kampagner, der omfatter: 

• Skolestartskampagne 

• Lastbiler og blinde vinkler for 5. klasse 

• Fejring af vinder i 6. klasses cyklistprøve 

• Færdselsundervisningen indgår både som emner og som en naturlig del i undervisningen fra 0.-6. klasse. 

• ABC – Alle børn cykler 

 

På følgende trin, er der altid et større emne med teoretisk undervisning og praktiske øvelser: 

• 0. klasse: Gåprøve, hvor 6. klasses elever er hjælpere. 

• 2. klasse: Cykelfærdighedsprøve på bane. 

• 4. klasse: Der kan sættes fokus på cyklens lygter ved deltagelse i kampagnen ”Lys på med Ludvig”. 

• 6. klasse: Cyklistprøve i trafikken  

• 3.-6. klasse: Opfordres til at deltage i ABC (Alle Børn Cykler) eller andet, der giver dem praktisk 

cykelerfaring i nærmiljøet. 

 

 

 



På tur med skolen 

På Højgårdskolen bruger vi cyklen som en aktiv del af skoledagen. Det kan være ved at integrere cyklen som 

en del af undervisningen eller tage på cykelture. 

Vi tager også eleverne med på gåture, hvor vi inden gåturen instruerer eleverne i, hvordan man begår sig 

sikkert som gående.  

 

Inden cykelturene instruerer lærerne eleverne i, hvordan man kører på tur som en gruppe:  

• Sikkerhed prioriteres altid højest 

• Lovlige cykler med hjemmefra 

• Alle skal have cykelhjelm på. Ellers lånes en af skolens. 

• Alle anvender refleksveste 

• Kør én og én i bestemt rækkefølge og sikker afstand. Giv tegn og respekter anden trafik. 

• En lærer medbringer mobiltelefon. 

 

Færdslen til og fra Klubben no. 41 

I samarbejde med Klubben no. 41 aftales, hvilken vej elever anbefales at gå og cykle. Som ved skoleruterne, 

opfordrer vi forældrene til at gå/cykle den anbefalede rute med børnene. 

 


