Hurup Skoles trafikpolitik
Hold skolens indkørsel fri
Der bliver bedre plads til skolebusser, gående og cyklende, når af- og pålæsning sker på pladsen ved
Hurup Hallerne. Risikoen for uheld bliver mindre.
Brug skolens holdepladser
Ved skolen er der holdepladser, hvor dit barn kan stige ind og ud. De er mest sikre, så giv dig tid til at
bruge dem.
Cykel- og knallertkørsel
På skolens område er al cykel- og knallertkørsel forbudt.
Ulovlig knallertkørsel anmeldes efter første advarsel til Thisted politis SSP-medarbejder.
Rulleskøjter, løbehjul, skateboard osv.
Legeredskaber af denne type, må kun benyttes med beskyttelseshjelm.
I indskolingen må legeredskaberne benyttes bag skolen og for ældre elever må de benyttes i området
foran skolens hovedindgang.
Legeredskaberne skal opbevares ophængt på knagene uden for klasserne.
Ret dig efter skolepatruljen
Skolepatruljen hjælper kammeraterne med at krydse skolevejen. Det kan foregå sikkert og godt, hvis
alle retter sig efter skolepatruljen.
Det er sundt for dit barn at gå eller cykle til skole
Det kan være praktisk at køre sit barn til skole. Men det kan give store problemer senere, når barnet
skal til at færdes på egen hånd. De mange biler er også med til at skabe farlige situationer på skolevejen. Hvis du så vidt muligt lader dit barn gå eller cykle til skole, medvirker du til at mindske trafikproblemerne.
Cykelhjelm
Under alle former for skoleekskursioner på cykel, skal alle bære cykelhjelm.
Din pligt som forælder
Husk, at du som forælder er rollemodel for dit barn, også når I færdes i trafikken. Dit barn lærer mere
af det, du gør end af det, du siger.
Det er dit ansvar:
-

at give dit barn cykellygter med
at give dit barn cykelhjelm på
at sikre dit barns cykel, så den opfylder de nyeste krav
at give dit barn reflekser på
at lære dit barn at færdes sikkert i trafikken

Skolens opgave
-

Gåprøve i indskolingen
Den lille cyklistprøve i 3. klasse
Højresvingskursus 5. klasse
Cyklistprøven i 6. klasse
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