
 

                                                                                               

Trafikpolitik 2016 
Engbjergskolen 
 
 
 



 

2 
 

Kære forældre, 

Engbjergskolen har udarbejdet en trafikpolitik. 
Baggrunden for politikken er et ønske om at skabe 
sikre og trygge skoleveje og samtidig gøre skolens 
elever til sikre trafikanter. 

Med venlig hilsen  

Skolebestyrelsen, Engbjergskolen. 

 

På Engbjergskolen opfordrer vi dig 
som forælder til at: 
 

- Lære dit barn en sikker måde 
at komme til og fra skole 
 

- Begrænse transport af dit barn 
til og fra skole i bil for at sikre 
et trygt miljø omkring skolen. 
 

- Vise ekstra hensyn og 
agtpågivenhed over for 
gående og cyklende 
trafikanter på vores skoleveje 
 

- Være bevidst om din opgave 
som rollemodel for børnene i 
trafikken – både ift. 
cykelhjelm, sele, adfærd, 
lygter mv. 
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Anbefalet skolevej og afsætningspladser 

På kortet nedenfor ses anbefalede skoleveje til 
skolen. Samtidig er der også markeret 
afsætningspladser og parkering, hvor det 
anbefales, at forældre sætter deres børn 
af/parkerer, hvis de bliver kørt til skole. 

For at undgå for meget trafik ved skolen henstiller 
vi til, at børnene ikke køres til skole. Også af 
sundhedsmæssige hensyn opfordrer vi til, at 
eleverne går eller cykler til skole.  

Gå til skole: 
Færdselsundersøgelser peger på, at de fleste børn 
først er sikre cyklister, når de er 9-10 år og nogle 
først endnu senere, Vi anbefaler derfor, at elever, 
som bor tæt ved skolen, går.  

På cykel til skole:  
• Cykelhjelm: Vi opfordrer til, at alle (elever, 

søskende, forældre og skolens personale) 
bruger cykelhjelm.  
 

• Udstyr: Forældre og elever sørger for at 
cyklerne er lovlige og i orden, inkl. lys og 
reflekser, så eleven er synlig i trafikken på 
vej til skole. 
 

• Politikontrol: Politiet vil lejlighedsvis være 
til stede på skolens område for at 
kontrollere, at cyklerne er i orden, samt at 
cyklisterne har lys på i 
lygtetændingsperioden. Se nærmere om 
reglerne på www.sikkertrafik.dk 
 

• Cykelparkering: De elever, der cykler, skal 
parkere i cykelstativerne ved 
gymnastiksalen eller ved Blå Bygning. 
Derfra går man enten direkte ind i gul 
bygning eller via glasgangen ind i gul/blå 
bygning. Gangstier, fortove og P-pladser 
er IKKE for cyklister. 
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I bil til skole: 
Elever, der alligevel afleveres i bil ved skolen, kan 
sættes af på parkeringspladsen. Der er en 
markeret ”kys-og-kør”-plads, hvor eleverne hurtigt 
og sikkert kan stige ud af bilens højre side. For at 
mindske biltrafikken ved skolen kan der findes 
andre steder i nærheden af skolen, som kan 
benyttes til ”kys-og-kør”, f.eks. ved enden af 
Agerbjerg, neden for Uno-X-tanken eller før 
busslusen vest for skolen. 

 

 

I bus til skole: 
Der er to skolebusruter til Engbjergskolen – rute 
158 og 159. Aktuel køreplan kan altid findes på 
Intra under Skoleliv – praktiske oplysninger – 
Skolebus køreplan.  

Alle elever kan køre gratis med bussen. 
Forældrene har ansvaret for deres børns opførsel 
unders skolebuskørslen.  

Skolebusserne kører altid til skolen via bus-slusen 
fra Ørskovbakken. De holder ved skolen langs 
vejen efter indkørslen til parkeringspladsen og 
sætter børnene af/tager børnene med. 
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Når eleverne forlader 9. klasse står de over for de 
10 farligste år i trafikken. Derfor er det vigtigt at 
give dem de rigtige kompetencer og præge 
holdninger og adfærd. 

Skole og hjem har et fælles ansvar for at lære 
børnene at færdes sikkert og korrekt i trafikken. 
Både forældre og skolens personale optræder 
dermed som rollemodeller vedrørende trafikkultur. 

Færdselsundervisningen bygger både på at give 
eleverne værktøjer til at klare sig i trafikken og på 
at lære dem at forstå adfærdsmæssige 
sammenhænge i trafikken. 

Skolens færdselsundervisning starter i 0. klases og 
fortsætter gennem alle klasser. 

 

 

 

 

 

Indskoling: 

• Fokus på eleven som fodgænger samt 
begyndende cyklist i trafikken 

• Faste aktiviteter: I 0. klasse afholdes gå-
prøve og 2.-3. klasse afholdes den lille 
cyklistprøve. 

• I skolegården har vi fået etableret en 
cykelbane, hvor det er muligt at træne 
børnene i sikker trafik. Der kan øves både 
til bens og på cykel. 
 

Mellemtrin: 

• Fokus på eleven som cyklist samt forståelse 
for adfærd, risiko og ansvar 

• Faste aktiviteter: I 6. klasse afholdes den store 
cyklistprøve.  
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På Engbjergskolen vil vi gerne bruge cyklen som 
en del af skoledagen. Det kan være ved at 
integrere cyklen som en del af undervisningen eller 
tage på cykelture.  
 
På cykeltur med skolen 
• Cyklen er et led i at give børnene motion og 

sunde vaner 
• Cyklen kan skabe trivsel i klassen, idet den 

giver mulighed for fælles oplevelser og 
udflugter 

• Cyklen giver eleverne muligheder for at 
indhente information og undersøge ting selv. 

 
Den lærer, der planlægger brug af cykel i 
undervisningstiden eller fælles cykeltur for en 

klasse, orienterer forældrene via Intra om, hvilke 
dage eleverne skal have cykel med i skole. Hvis 
bus-børn har svært ved at få deres cykel med i 
skole, råder skolen over nogle lånecykler. Når et 
cykelprojekt strækker sig over flere dage, må 
cyklerne overnatte på glasgangen. 
 
Når eleverne skal cykle i undervisningstiden, SKAL 
de bære cykelhjelm. Skolen råder over få hjelme, 
som kan lånes, hvis en elev har glemt 
cykelhjelmen. Elever, der ikke bærer cykelhjelm, 
kan ikke deltage i cykelaktiviteterne og tilbydes 
alternativ undervisning på skolen. Alle elever 
bærer gule cykelveste ved cykelture uden for 
skolens grund.  
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Nedenstående er eksempler på ruter vi typisk vil 
cykle på forskellige klassetrin: 

Natur: 

 1) Haunstrup Brunkulslejer 

 2) Sparekasseplantagen 

 3) Knudmosen 

 4) Løvbakkerne 

 5) Rind plantage 

 6) Hjortsballehøje              

 7) Momhøj plantage 

 8) Gødstrup sø 

 9) Fuglsang sø 

10) Mørupstenen 

11) Bjergene i Sinding 

12) Birkebæk Plantage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seværdigheder 

13) CHPEA 

14) Heart 

15) Elia 

16) Jens Vejmand - Tjørring Kirke 

17) Herning Museum 

18) Mindeparken 

19) Centrum 

20) Holing 

21) Herning centret 

22) Herning Golfklub 

23) DGI - huset 

24) Herning Stadion 

25) Haunstrup Dyrepark 

26) Kulturfabrikken 

27) Alhede-stien 

28) Lindholm Historiske Værksted 

29) Herning Svømmehal 

30) Biblioteket 
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