Trafikpolitik på

Fælleshåbsskolen

Fælleshåbsskolen har udarbejdet en trafikpolitik for at sætte fokus på en sikker
skolevejstrafik. Trafikpolitikken kan findes på skolens hjemmeside. Vores ambition er
at give de bedste forudsætninger for at elever, deres forældre og lærere kan færdes
sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden.
Politikken indeholder nogle retningslinjer og vejledninger til adfærd i forbindelse med
trafik til og fra skole uanset trafikform og i skoletiden. Bl.a. er der vedtaget nogle regler
for cykelture med klasserne.
På bagsiden af denne folder finder du et kort over skolen, hvor det er angivet hvordan
du kommer til skolen afhængig af trafikform.
Som et nyt tiltag er der etableret en “Kiss and Ride” afsætningszone foran hallen. For
at skabe en god trafikafvikling må du ikke slukke og forlade bilen. Du må kun standse
for at sætte dine børn af, kysse dem farvel og køre igen.
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Overgangen ved busstoppestedet på Fælleshåbsvej er
også forbedret, idet der ikke
længere er niveauspring, og
hele helleanlægget er tydeliggjort, hvilket gerne skulle
reducere
hastigheden
for
bilister igennem anlægget.

På cykel
På cykel er der kun én adgang til skolens område,og det er via indkørslen på Hørgyden, hvor
der også er cykelparkering. Cykler må ikke
krydse henover parkeringspladsen, hverken fra
cykelstien eller grusparkeringspladsen. Dette er
vedtaget for at undgå farlige situationer, særligt i
den mørke tid, hvor cyklister blander sig med
biler på p-pladsen..
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I bil
Biler må under ingen omstændigheder standse på Hørgyden, hvor der er skiltet med
standsningsforbud, for at afsætte børn. Standsningsforbuddet skal respekteres, da
holdende biler i Hørgyden erfaringsvist medfører farlige situationer. Der henstilles til, at
bilister ikke svinger til højre af grusparkeringspladsen langs boldbanen for at mindske
risiko ved højresving over cykelstien.
Biler må ikke køre ind i skolegården. Heller ikke uden for normal skoletid!
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Skoletrafikpatrulje
Skoletrafikpatruljen består af frivillige elever fra 6.årgang. De står på de udvalgte
steder fra kl. 7.50-8.00 for at assistere med at afvikle morgentrafikken på en
sikker måde for skolens elever.
De gør en stor indsats - så vis at du påskønner dem!
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Cyklister skal
krydse vejen ved
“fodgængerfeltet”.
Man står af og
trækker cyklen
over vejen.
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Biler tager denne rute
Cykler tager denne rute
Skal du bare sætte dine børn af og køre videre - brug Kiss and Ride zonen. Hvis du skal tage
cykler m.v. af eller følge børn ind, så hold på P-pladsen og aldrig nogensinde i Hørgyden.

Vis hensyn - Pas på hinandens børn

