
 
 

Sanderumskolens trafikpolitik 

 

Sanderumskolens skolebestyrelse har et stort ønske om og fokus på at øge trafiksikkerheden omkring skolen. På den 

baggrund har Odense Kommunes Trafikplanlægning, skolens færdselskontaktlærer samt skolebestyrelsen i 

fællesskab udarbejdet nærværende trafikpolitik. 

Formål 

Trafikpolitikken skal være med til at øge trafiksikkerheden omkring skolen i kombination med et perspektiv om 

bæredygtighed. Des flere elever der cykler og går til skole, des mindre biltrafik og dermed mere trafiksikkerhed. 

Herudover skal politikken fremme elevernes selvstændiggørelse og sundhed via bevægelse. 

Transport til og fra skolen 

✓ På Sanderumskolen cykler eller går vi til skole 

✓ Vi cykler når vi tager på ekskursioner / ture og både elever og medarbejdere har cykelhjelm på 

✓ Hvis forældre kører deres barn til skolen, skal barnet sættes af ved hallen eller på Mågebakken 

✓ Skolepatruljernes anvisninger respekteres 

✓ Færdselsregler på og omkring skolen respekteres 

✓ Forældre er rollemodeller for deres børn 

✓ Forældre sørger for at deres børns cykler er i lovlig stand 

Trafikundervisning 

✓ Der er fokus på trafikundervisning for alle skolens elever; men særligt på følgende årgange: 

o 0. årgang – Gåprøven 

o 0. – 1. årgang – Albert og Rose 

o 5. årgang – Cyklistprøven 

o 8. årgang – Live foredrag 

✓ Der er skolepatruljer på både Sanderumvej og Væddeløbsvej 

✓ Der er cykelsommerskole en uge i hver sommerferie 

✓ I SFO leges der med cykellege på skolens cykeløvebane 

 

Trafikpolitikkens udbredelse og kendskab 

Skolebestyrelsen iværksætter hvert efterår årlige kampagneuger og events, for at gøre trafikpolitikken så ”levende” 

som muligt og for evt. at ændre elevernes og forældrenes trafikvaner i trafikpolitikkens ånd. Kampagneugerne vil 

kunne involvere elever, forældre, medarbejdere, skolebestyrelsen, politiet samt lokale virksomheder. 

Herudover søger skolebestyrelsen mod en vedvarende dialog med Odense Kommunes Trafikplanlægning for et 

fælles fokus på en forbedring af trafikforholdene omkring skolen. 

 

 

Vedtaget i Sanderumskolens skolebestyrelse d. 22. oktober 2019 

 

 

Bilag: 

1. Sikker skolevej 

2. Færdselsregler på og omkring skolen 


