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På vej 

 

Selvtransporterende børn 

Træning giver rutine og overblik og er den bedste vej til sikre trafikanter både nu, og når de bliver ældre. 

Skolens mål er derfor, at flere elever går eller cykler i skole. 

Skolen forventer at I som: 

• forældre træner skolevejen med jeres barn både til fods og på cykel 

• forældre hjælper jeres barn med at finde den sikreste vej til skole, selvom det ikke nødvendigvis er 

den korteste eller hurtigste. 

• skolen anbefaler generelt, at børnene cykler til og fra skole senest fra 2. klasse. Husk cykelhjelm! 

• forældre hjælper deres barn med at holde cyklen i orden - og i lygtetændingstiden sikre, at der er 

lovligt/tilstrækkeligt lys og reflekser på cyklen 

• forældre har ansvaret for, at det transportmiddel, som jeres barn bruger, opfylder reglerne for at 

være lovlig i trafikken, og lovligt for barnet at føre. 

• forældre parkerer lovligt og fortrinsvis bruger ”Kys og kør” parkeringen ved Tolstedvej og Frølund-

vej 

• forældre overholder, at Frølundvej er cykelgade, hvor cyklisterne har fortrinsret 

• forældre bakker op om gå- og cyklistprøver i hhv. 0., 3. og 6. klasse 

• forældre støtter og bakker op om kampagnen ”Alle Børn Cykler”, der arrangeres af  Rådet for Sik-

ker Trafik, Cyklistforbundet og Herning kommune. 
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Skolen sørger for, at: 

• alle forældre til indskolingselever modtager informationsmateriale om ”skolestart” fra Herning kom-

mune og Rådet for Sikker Trafik 

• afholde Rådet for Sikker Trafiks gå– og cyklistprøver 

• afvikle kampagnen ”Alle Børn Cykler” - www.abc.dk 

• alle medarbejdere er fortrolige med Rådet for Sikker Trafiks retningslinjer for at færdes med børn i 

flok. Se mere på www.sikkertrafik.dk 

 

Målsætning: 

Lindbjergskolen har en målsætning om, at 95 % af alle elever fra 4. klasse og op er selvtransporterende 

fra skoleårets start 2021. Elever der transporteres med bus/taxi medregnes ikke. 

 

På cykeltur med skolen 

Inden turen skal eleverne instrueres i, hvordan man cykler i en stor gruppe med skolen.  

• cyklerne skal være i orden hjemmefra. 

• Holde en bestemt rækkefølge 

• cykel én og én hvor forholdene kræver det, dog max to og to 

• holde afstand, giv tegn. Stoppe ved vejkryds, orientere sig, stol ikke på at den forankørende har 

orienteret sig for dig, - se selv efter. 

• fra 3. klasse til og med 6. klasse. Grupper på mere end 8 elever kører den ene lærer foran, den 

anden bagerst. 

• fra 7. klasse er det op til læreren at vurdere, om det er forsvarligt at cykle med gruppen alene. Dog 

max 28 elever. 

• alle, også lærerne, kører med cykelhjelm. 
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På cykel løbehjul/skateboard mv. til og fra skole: 

• forældre har ansvaret for, at det transportmiddel, som barnet bruger til og fra skole, opfylder regler-

ne for at være lovlig i trafikken,  og det er lovligt for barnet at føre. 

• cykel– og evt. knallertparkering skal finde sted i de til årgangen anviste cykelskure 

• der må gerne bruges løbehjul eller skateboard til og fra skole. Men i skoletiden skal løbehjulet an-

bringes i cykelskurene  

• cykel og løbehjul medbringes på eget ansvar 

• skateboard må opbevares i garderoberne på eget ansvar 

• I skoletiden må der ikke cykles gennem ”pauseområder”. Brug cykelstierne  

• Ved brug af løbehjul, rulleskøjter, cykel og skateboard i skole-/SFO tiden gælder, at alle skal bruge 

cykelhjelm.  
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Cykelhjelm og refleksveste 
En cykelhjelm kan reducere antallet af skader på hoved, kranie og hjerne med 50 %. Derfor er det sko-

lens mål, at flere børn og voksne cykler med hjelm. 

Skolen forventer at: 

• forældrene sørger for, at deres barn cykler med hjelm og er orienteret om faren ved at cykle uden 

cykelhjelm 

• forældrene sørger for, at hjelmen passer barnet og sidder korrekt 

• skolens medarbejdere som minimum bruger cykelhjelm, når de cykler i arbejdsmæssig sammen-

hæng – men også gerne til og fra arbejde 

• alle skolens ansatte forventes at overholde færdselsloven og signalere rigtigt og sikker adfærd i 

trafikken  

Skolen sørger for at: 

• eleverne kan låne en hjelm af skolen, hvis de har glemt deres egen og skal på tur. 

• eleverne i 0. – 9. klasse bærer refleksveste, når de er på tur. Skolen har refleksveste til udlån  

 

Målsætning: 

Det er Lindbjergskolens målsætning at alle der cykler til og fra skole fra skoleåret start 2021 benytter cy-

kelhjelm. 
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Skolepatrulje 

Skolepatruljen skaber tryghed for de mindste og hjælper med at afvikle morgentrafikken sikkert. Derfor er 

det skolens mål altid at have veluddannede skolepatruljer, som anerkendes og respekteres. 

Skolen forventer at: 

• forældrene følger skolepatruljernes anvisninger og lærer deres barn at gøre det samme 

• Forældrene, der vælger at køre deres barn/børn i skole ad Frølundvej, overholder retningslinjerne 

for, at det er en cykelgade og følger de cyklende skolepatruljer anvisninger 

Skolen sørger for at: 

• Skolens færdselskontaktlærer giver skolepatruljerne den rette oplæring og støtter dem i at udføre 

deres opgave 

• der er skolepatrulje ved krydset Hovedgaden/Frølundvej og overgangen ved Hovedgaden/

Christiansvænget  

• Skolepatruljen er på plads fra kl. 7:40 til 7:55 

• Skolepatruljen rekrutteres fra 6. - 8. klassetrin 

• skolepatruljerne får en årlig tur i Legoland/Tivoli 

• skolepatruljens medlemmer får et antal gratis madbilletter til indløsning i cafeén. Billetterne udleve-

res 3 gange i løbet af skoleåret. 
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Gør dine elever sikre i trafikken 

Hent gratis undervisningsmaterialer til den 

obligatoriske undervisning på  

Rådet for Sikker Trafik - www.sikkertrafik.dk   

Til alle de tværfaglige materialer fra Sikker 

Trafik er der gode lærervejledninger 

Færdselsundervisning på alle klassetrin 

 

Ifølge folkeskoleloven er det obligatorisk at undervise i færdsel gennem hele skoleforløbet. Det er sko-

lens mål, at færdselsundervisningen indgår på alle klassetrin. 

 

Skolen forventer at: 

• der som minimum bruges de gratis materialer fra Sikker Trafik 

• at klassen kontaktlærer er ansvarlig for, at der gennemføres færdselsundervisning på klassetrin-
net 

• at færdsel kan tænkes ind i den understøttende undervisning, tværfaglige forløb, bevægelse og 
temauger 

• Udskolingslærerne koordinerer besøg af LIVE Ambassadører i 8. - 9. klasse i samarbejde med 
færdselskontaktlæreren.  
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Undervisningsmaterialer - indskoling 

I indskolingen skal eleverne lære at færdes sikkert som fodgænger og som cyklist i deres nære omgivel-

ser. I undervisningen bør indgå  

 

• Gåprøven  0. - 1. klasse 

• Min trafikbog 0. klasse 

• Den lille cyklistprøve 2. -  3. klasse 

• Mini hjelmen 0. - 3. klasse 
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Undervisningsmaterialer mellemtrinnet 

På mellemtrinnet skal eleverne lære at færdes alene i trafikken på cykel. 

 

• Cykelbanen 4.- 6. klasse 

Cykelbanen kan lånes gratis. Udlån administreres af UngHerning. Cykelbanen er god til at teste 

elevernes færdigheder på cykel 

 

• Cyklistprøven 6. klasse 

Eleverne får en forståelse af egne og klassekammeraters evner som cyklister i teori og praksis.  

Cyklistprøven forventes at kunne afvikles over 12 undervisningslektioner. 
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Undervisningsmaterialer til udskolingen 

I udskolingen skal eleverne lære at reflektere over deres adfærd i trafikken. Undervisningen har også fo-

kus på at motivere dem til at træffe de sikre valg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dræbte og alvorligt tilskadekomne 2007 - 2011 

Filmen ”Mens vi lever” 8.– 9. klasse 

Med Mens vi lever får du adgang til en dansk spillefilm med tilhørende lærer-

vejledning. Filmen viser de mange konsekvenser af en alvorlig trafikulykke  

360 ° - 8.– 9. klasse 
 
Eleverne analyserer en trafikulykke, som involverer en dreng på deres egen 
alder.  

 
 

Sikker Trafik Live 8. - 9. klasse 
 
Gennem involvering, dialog og ligefrem kommunikation får eleverne indblik 
i konsekvenserne af en alvorlig trafikulykke. 
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