Trafikpolitik for Bedsted Friskole
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Beliggenhed
Bedsted er en landsby beliggende i den østlige del af Tønder Kommune.
Bedsted Friskole er beliggende i den vestlige del af Bedsted by.
Bested Friskoles elever starter i skole kl. 8.00 og forlader skolen senest kl.14.45. Der
ud over foregår der både på skolen og i hallen en del eftermiddags- og
aftenaktiviteter.
Friskolen ligger i samme bygning og bruger de samme afgangsveje som den
kommunale børnehave.
Mod vest ligger Haderslevvej, hvor der er en del trafik mod henholdsvis Haderslev
og Tønder. Vejens længderetning er nord-syd.
Mod syd ligger Lundbyesvej, hvor der forekommer trafik. Vejens længderetning er
øst-vest.
Mod nord ligger Sivkrovej, hvor der er en del tung trafik fra landbrug og andre
erhverv.
Udgangen fra friskolens bygning til Sivkrovej har tidligere været udkørsel, men er
blevet lukket for al kørende trafik, idet den ligger i et uoverskueligt T-kryds.
Mellem friskolens område og idrætspladsen løber Syrenvej, som i 2004 blev nedlagt
som offentlig vej. Arealet afspærret med låste bomme og anvendes i dag som
legeplads for børnene. Uden for skoletiden og børnehavens åbningstid kan en del af
arealet anvendes som parkeringsplads.
Færdsel til børnehaven fra p-pladsen skal ske på stien uden om multihallen og må
ikke foregå gennem friskolens lokaler.

Til og fra Bedsted Friskole.
De fleste elever benytter Lundbyesvej som deres vej til og fra skole. Et mindre antal
elever benytter indgangen fra Sivkrovej. Der er lavet en busvigeplads på
Lundbyesvej ud for skolen. Til- og frakørsel fra Lundbyesvej er delt i to. En cykel/gåsluse, og en ud/ind-kørsel til biler og anden tung trafik. Stedet, hvor elever skal
krydse vejen og skolepatruljen er placeret, er markeret med 10 cm bred 2 meter
lang linje ca. 20 cm ude på kørebanen i begge sider af vejen, hvilket har en rigtig god
signalvirkning på børnene.
På parkeringspladsen er der med en fuldoptrukket linje markeret en opdeling i et
afsnit for biler og et afsnit for cykler og gående.
 Eleverne skal krydse vejen ved afmærkningerne.
 Alle gående og cyklende personer, der skal ind på friskolen, skal benytte
gå/cykel-slusen.
 Alle biler, der har ærinde på skolen, skal benytte udkørslen.
 Den gående og cyklende trafik på parkeringspladsen skal holde sig indenfor
det afmærkede område.
 Busser bør altid holde med døråbningen ind mod skole, så ingen børn skal
krydse Lundbyesvej, når de forlader bussen. Dette er dog ikke altid muligt ved
rutebiler pga. en meget stram køreplan.
 Forældre bør ikke lade deres biler gå i tomgang, mens de afleverer deres
børn.
Problemområder
Friskolens parkeringsplads er også parkering for Bedsted Børnecenter, som er den
lokale børnehave, samt for multihallens brugere. Det gør p-pladsen forholdsvis lille i
forhold til behovet ved spidsbelastninger. Mange forældre vælger at køre deres barn
til institutionen om morgenen. Dette udgør ikke en problemstilling, men man skal
være opmærksom på, at dette sammen med morgen- og rutebiltrafikken gør, at
trafikken om morgenen kan være meget svær at overskue specielt for de mindste
elever.

Snerydning og saltning
I tilfælde af sne/isslag sørger friskolens servicemedarbejder for, at cykelslusen og
skolens tilgangsveje er ryddet for sne og evt. saltet senest 20 minutter inden
skolestart. I perioder, hvor skolen ikke har en servicemedarbejder udføres den
opgave af forældre efter aftale.
Hvis der er behov for rydning af sne på p-pladsen og fortovet med større maskineri,
overtages dette af børnehavens servicemedarbejder til gengæld for at skolens
servicemedarbejder sørger for saltning og friholdelse af børnehavens mindre
tilgangsveje i løbet af dagen.

Undervisning:
Ved Bedsted Friskole er vi bekendt med kravet om færdselsundervisning på alle
klassetrin.
Vi opfylder naturligvis disse krav, og kører desuden tre større klart fastlagte
projekter i 0.-1. kl., 3. kl. og 6. kl.. Færdselsundervisningen i de resterende klasser er
henlagt under klasselæreren i form af fx små projekter og undervisningsforløb.
Følgende er besluttet:
 Obligatorisk færdselsundervisning i 0. - 1. klasse, som afsluttes med den ”lille
gå-prøve”.
 Obligatorisk færdselsundervisning i 3. klasse, som afsluttes med den lille
”cyklistprøve”.
 Obligatorisk færdselsundervisning i 6. klasse, som afsluttes med cyklist-prøven
på både det teoretiske og praktiske plan.

 Der arbejdes aktivt for at eleverne i mellemklassen får et mini førstehjælpskursus på 4 – 6 timers varighed.
 Der arbejdes aktivt for at eleverne i storeklassen får et mere udvidet første
hjælps-kursus.
 Færdsels-kontaktlæreren bliver sendt på relevante kurser og deltager i
relevante lokale møder.
 Omkring overgangen fra sommertid til normaltid foretages der et internt
cykeleftersyn på skolen.
 Kontaktlæreren står for cykeleftersynet, og sørger for at underrette forældre
og elever om eftersynet i god tid ved morgensamlingen og gennem friskolens
forældreblog.
Yderligere opfordres der til, at trafiksikkerhed indgår som et tema i normalundervisning.

Skolepatrulje:
For at sikre børnenes skolevej bedst muligt har Bedsted Friskole en skolepatruljeordning.
Skolepatruljen er placeret ved cykel/gå-slusen på Lundbyesvej.
Takken for at være skolepatrulje er deltagelse i turen til (p.t.) Legoland, hvor
friskolen betaler kørsel og entre.
 Skolepatruljen består af elever fra Storeklassen.
 Forældrene skal give deres skriftlige tilladelse til at deres barn deltager i
skolepatruljeordningen, hvilket er et forsikrings-spørgsmål!
 Ny årgange, der deltager i skolepatruljearbejdet, instrueres i slutningen af det
forudgående skoleår af færdselskontaktlæreren om deres rettigheder og
pligter samt om, hvad friskolen forventer af dem.
 For at sikre skolepatruljens arbejde bedst muligt, er færdselskontaktlæreren
”synlig” - især i den første periode af skoleåret.
 Skolepatruljen skal rapportere til færdselskontaktlæreren, hvis der problemer
med elever eller andre personer, der ikke retter sig efter skolepatruljens
anvisninger.
 Færdselskontaktlæreren afklarer problemer i samarbejde med skolelederen.
 Alle elever skal forlade skolen hurtigst muligt efter deres sidste
undervisningstime. Dette gælder ikke elever i SFO og børn der skal deltage i
Klub 1016.

 Det er klasselærerens/lærerens opgave at instruere eleverne i, hvor vigtigt det
er, at de forlader skolen, mens der er skolepatrulje på plads.
 Ingen elever må forlade skolen i skoletiden uden klar aftale med en lærer eller
skolelederen.
 Elever må ikke forlade skolen, før det har ringet ud for deres sidste
undervisningstime på dagen og skolepatruljen er på plads.
 Friskolen forventer at eleverne møder tidligst 10 min. før deres første time,
hvis ikke andet er aftalt med skolen/SFO.

Vagttider.
 Der er skolepatruljer på plads hver morgen fra kl. 7.50-8.00 på sydsiden af
Lundbyesvej. Stedet er markeret med hvid stribe på vejen.
 Senere på dagen er der, når der er elever, der skal hjem fra skole,
skolepatrulje på plads samme sted.
 Skolepatruljens vagt slutter tidligst 7 minutter efter, at det har ringet ud.

Forventninger:
Skolepatruljen udfører et meget vigtigt, men også ansvarsfuldt hverv, og friskolen
har derfor helt klare forventninger til de elever, som deltager i skolepatruljeordningen. Friskolen sørger til gengæld for at skolepatruljernes arbejde respekteres
og bakkes op.
Friskolens forventninger til skolepatruljen:
 Korrekt påklædning
 Korrekt tegngivning
 Stor koncentration om arbejdet
 Korrekt adfærd overfor trafikanterne

Friskolens forpligtigelser overfor skolepatruljen:

 At skolepatruljen altid bliver bakket op af friskolens leder,
færdselskontaktlærer og friskolens øvrige personale.
 At skolepatruljen har korrekt og fyldestgørende udstyr.
 At alle elever, forældre og lærere retter sig efter skolepatruljens anvisninger.
 At tvivlsspørgsmål altid straks tages op med friskolens leder og
færdselskontaktlæreren. Er der ikke enighed, er det friskolens leder, der
træffer den endelige afgørelse.
 At arbejde for, at alle voksne, ved deres daglige adfærd i trafikken omkring
skolen, optræder som gode rolle modeller for børnene.

Økonomi:
Færdselsundervisning og trafiksikkerhed har på Bedsted Friskole ikke en selvstændig
økonomi.
Alle nødvendige og fornuftige forslag angående færdsels- og trafiksikkerhed, og alle
forslag om forbedringer for skolepatruljen, bliver behandlet positivt af friskolens
ledelse og bestyrelse, som vægter trafiksikkerheden højt.
 Mindre anskaffelser bevilliges af ledelsen
 Større anskaffelser behandles af friskolens bestyrelse.
 Tiltag der gælder for fællesområder, og som gavner både Bedsted Friskole,
Bedsted Børnecenter og Multihallen, aftales så vidt muligt mellem disse og
omkostningerne fordeles ligelig på de tre parter.

Kampagner:
 Så vidt muligt forsøger Bedsted Friskole at deltage i alle relevante kampagner.
 Bedsted Friskole arbejder aktivt for, at der hvert år der skaffes refleksbrikker
til samtlige elever og lærere på skolen.
 I de første uger efter efterårsferien nævnes nødvendigheden af reflekser til
gående og korrekte lygter til cyklende jævnligt i forbindelse med
morgensamlingen. Desuden foretages et cykeleftersyn.

Forældreinformation:

 Forældrene skal informeres i god tid, når der sker initiativer på færdselsområdet for deres børn.
 Trafikpolitikken er offentliggjort på friskolens hjemmeside.
 Andre personer, der jævnlig færdes på skolen, specielt friskolens faste
leverandører, bliver gennem færdselskontaktlæreren orienteret om de dele af
trafikpolitikken, som vedrører dem.
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