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Trafikpolitik for Rødding Friskole og børnehave
For os er det vigtigt at alle børn i skolen og børnehaven får gode
forudsætninger for at færdes sikkert i trafikken for på den måde at
medvirke til at forebygge trafikulykker.
De voksne trafikanter er rollemodeller for børn og unge. Derfor
arbejder vi for, at forældre, store elever og ansatte lever op
til denne rolle.
Vores arbejde med trafiksikkerhed finder sted i et samarbejde
mellem børn, forældre og ansatte.
Dernæst bruger vi materiale fra Rådet for Sikker Trafik og benytter
også muligheden for, at det lokale politi kommer på skolen og laver
tilsyn med fx. cykler.

Vi opfordrer vores forældre til følgende:
● Træne i at cykle og være tryg ved at bruge sin cykel.
● Øve sikker færdsel i trafikken med deres børn – både som
gående og som cyklist.
● At være bevidst om at vi er rollemodeller og derfor skal være
et godt eksempel ved selv at benytte fodgængerfeltet, bruge
lygter og cykelhjelm mv.
● Vedligeholdelse af børnenes cykel. Det er et forældreansvar,
at cyklen er i orden.
● Lære børnene at bruge cykelhjelm og refleksvest.
● Vise interesse for vores færdselsundervisning.
● Sikre sig, at den unges knallert er vedligeholdt og lovlig i.h.t.
gældende regler.

Særligt for børn og ansatte som kommer på cykel/knallert til
skole:
Der er flere indgange til at ankomme på cykel til Rødding
Friskole og Børnehave.
Det er vigtigt, at man orienterer sig godt i trafikken og evt.
trækker med cyklen, når man skal krydse vejen.
I den mørke tid er det vigtigt at bruge cykellygter med
godt lys, så man kan ses.
Alle bærer cykelhjelm og det påtales venligt, hvis man
glemmer det.
Der er mulighed for at parkere sin cykel i skolegården og
ved indgangen på legepladsen fra den store
parkeringsplads ved Sønderallé.
De ældste elever parkerer deres cykel/knallert i carporten
ved Aftægten.

Elektriske løbehjul - Elcykler
Vi har den seneste tid set elektriske løbehjul på skolen og
vi ser det nødvendigt at nævne, at man ikke må færdes
uledsaget i trafikken på elektrisk løbehjul, hvis man er
under 15 år.
Løbehjulet skal i øvrigt være udstyret med lygter m.m. for
at leve op til lovgivningen.
Rådet for større færdselssikkerhed anbefaler,
“at man Ikke lader børn under 15 år køre på
elektrisk løbehjul i trafikken, heller ikke på
lege- og opholdsområder. Børn kan have
meget svært ved at kontrollere hastigheden
og holde balancen mv. med så høj hastighed,
så risikoen for, at de kommer til skade er høj”

Nogle vil nok spørge, hvad så med el-cykler? Her er der
ikke en aldersgrænse men rådet for større
færdselssikkerhed skriver
i sin anbefaling: “Der er ingen aldersgrænse for at køre på
elcykel. Men Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at man er
mindst 15 år, før man kører på elcykel.”

Når vi skal på cykeltur med skolen/SFO’en.
Alle ansatte og børn, som deltager i turen, bærer
cykelhjelm og refleksvest.
Inden man første gang er på cykeltur, har man
gennemgået et særligt trafik-forløb i vores Storegruppe,
hvor der er fokus på korrekt opførsel i trafikken.
Det er forældrenes ansvar at sørge for, at børnene
medbringer en cykel, som er “køreklar” og tilpasset
barnets størrelse.

Parkering - Afsætning af børn
Afsætning af børn kan ske på Tingvej.
Det er vigtigt at forældrene
blinker “ind og ud”, så alle kan udvise
opmærksomhed.
Forældre som har børn i børnehaven opfordres til at parkere på
parkeringspladsen ved indgangen på Tingvej foran børnehaven.
Det er vigtigt, at forældrene retter en særlig opmærksomhed mod, at
der færdes små børn og cyklende elever på parkeringspladsen og
derfor orienterer sig godt.
Øvrige forældre og ansatte skal benytte parkeringspladsen med
indkørsel fra Sønderallé eller Østergade.
Der er ligeledes få parkeringspladser forbeholdt de ansatte ved
Aftægten på Tingvej.
Kørsel i private biler
Ved indmeldelse i skolen/børnehave
giver forældrene tilsagn, om man vil
lade sit barn køre med ansatte
og andre forældre i deres private biler.
Her er børnene altid fastspændte med
godkendte selepuder, hvis de er
under 135 cm.
Børn på 135 cm eller derover må gerne
bruge bilens almindelige sikkerhedssele
uden selepude.
Skolen har selepuder til rådighed,
som alle er godkendte.

Samarbejde med politiet og de kommunale myndigheder:
Særligt i SFO inviterer vi jævnligt politiet til at komme og fortælle om
trafiksikkerhed ved cykelture og i den forbindelse, bliver der lavet et
cykeltjek.
Vi har for øjeblikket rettet en henvendelse til Vejen Kommune vedr.
et fodgængerfelt (krydsningspunkt) på Østergade/Tingvej.
Dette for at styrke trafiksikkerheden for de børn, der kommer
gående og de børn der kommer med bus og bliver sat af ved
busstoppestedet.
Dernæst bakker vi op om et ønske fra Rødding skole om et
fodgængerfelt ved Søndergyden/Sønderallé, som især benyttes af
vores elever når de skal i Rødding Centret.
Indtil videre er tilbagemeldingen fra Vejen kommune følgende (maj
2020):
Vejen kommune påtænker på sigt at etablere en mere sikker/tryg krydsning af
Østergade ved Tingvej. Projektet indgår derfor i den løbende prioritering af de
økonomiske midler til trafiksikkerhed. Det er desværre ikke muligt at sætte
dato eller årstal på, hvornår projektet ventes udført. Prioriteringen ændrer sig
således fra år til år, da bl.a. trafiktal og uheldsdata har indvirkning på
prioriteringsmodellen.
Lige nu vil krydset Sønderallé/Søndergyden eksempelvis være højere
prioriteret, da der i løbet af perioden 2015-2019 er registreret 3 uheld.
Det er i Trafiksikkerhedsplanen ikke afklaret, hvordan krydsningspunktet for
lette trafikanter på Østergade ved Tingvej, udformes. Derfor valgte vi, da vi
lavede planen, blot at benævne tiltaget som et krydsningspunkt for lette
trafikanter. Tanken er at det som minimum udformes som et bump/en hævet
flade – muligvis suppleret med et fodgængerfelt. Om der kan etableres et
fodgængerfelt afhænger bl.a. af, om Politiet kan give tilladelse hertil.
Fodgængerfelter etableres således i dag, som udgangspunkt kun hvor der er
store strømme af krydsende fodgængere og samtidig stor trafikmængde.
I fht tidshorisont er at der det er deres håb, at der i 2022 kan findes
midler til min. et af de to krydsningspunkter.

