Trafiksikkerhed på og omkring
Vibeskolen, afd. Aunslev
Skolebestyrelse for Vibeskolen ønsker alle såvel nye som gamle elever og
forældre samt personale velkommen til et nyt skoleår.
For at sikre en uproblematisk afvikling af morgentrafikken og for at højne
trafiksikkerheden omkring skolen, vil vi lige genopfriske vores regler og
anbefalinger for færdsel på skolens område. De er beskrevet nedenfor. Vi
henstiller til, at alle bakker op om dem.
De er udarbejdet af hensyn til vores børns sikkerhed!
Vigtigt vedr. bussen:
Busser i sydgående retning har holdeplads på skolens Pplads. For at bussen kan komme rundt på pladsen, er det
vigtigt, at alle andre ALTID holder i de opmalede båse. De er
malet for at sikre den nødvendige plads til bussen.
Det er således ikke tilladt at sætte børn af ved bussens holdeplads. Den plads er
forbeholdt bussen. Dette gælder hele dagen, da alle busafgange i sydgående
retning benytter det nye stoppested på skolens P-plads.
Bussens holdeplads betyder, at børnene selv kan gå til/fra bussen uden at skulle
krydse Kertemindevej, eller hvor der er kørende trafik. Dette er selvsagt er en
stor fordel for sikkerheden. Denne mulighed vil vi gerne bevare.
Vi håber derfor, at I vil være med til at sikre plads til bussen ved altid at holde i
de opmalede båse, både ved aflæsning og ved almindelig parkering.
Vi glæder os til et nyt trafiksikkert skoleår i Vibeskolen.
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen, november 2014

Trafiksikkerhed på og omkring
Vibeskolen, afd. Aunslev
Hvis du cykler/går i skole:

 Du skal altid benytte den overgang, der er lavet til
cyklende/gående (v. skolepatruljen).

 Kom - om muligt - i tidsrummet 7.45- 7.57, hvor skolepatruljen er
på plads.

 Respektér skolepatruljens arbejde. De er uddannet til at hjælpe os trygt over vejen.
Deres regler for, hvornår det er sikkert at krydse vejen, er lavet i samarbejde med
politiet!

 Brug altid cykelhjelm. I skoletiden (herunder ophold i SFO) er børnene skolens

ansvar – og her er brug af hjelm påkrævet ved løb på rulleskøjter eller kørsel på
cykel mv. Det gælder alle klassetrin – også på cykelture med skolen. Har børnene
ikke hjelm med hjemmefra, lånes en hjelm på skolen.

Hvis du kommer med bus:

 Bussen i sydgående retning har stoppested på skolens
parkeringsplads. Bus i nordgående retning holder på
Kertemindevej. Dermed kan børn gå til/fra bussen uden at
skulle krydse Kertemindevej.
Hvis du kommer i bil:

 Du skal benytte indkørslen nær hallen. Hold ikke ude på Kertemindevej.
 Parker i de opmalede båse på parkeringspladsen – også ved aflæsning. Dette øger
sikkerheden og sikrer, at bussen kan komme rundt.

 Respektér, at der er indkørsel forbudt fra P-pladsen op til skolen.
Ærindekørsel er tilladt for bl.a. post, ligesom det er en brandvej.
Forældre, der skal hente/bringe f.eks. cykler, bedes benytte
parkeringspladsen og gå de få skridt til cykelskuret.
Standsning og parkering er således IKKE tilladt:
- på brandvejen op mod skolen, ved cykelskurene, ved pedellens garager, på
vejen ned til SFO, i de to indkørsler til skolegården samt i skolegården
- på Kertemindevej ud for skolen
- midt på parkeringspladsen eller ved busholdepladsen (kør ind i båsene!)
Dette gælder også tidligt om morgenen og om eftermiddagen, når der
afleveres/hentes børn fra SFO/klub

 Husk, at det er forbudt under kørsel at benytte sig af håndholdte mobiltelefoner.
Dette gælder OGSÅ på skolens område!

 Børn, der køres i skole, bør så vidt muligt afleveres før kl. 7.45. (Det letter afviklingen
af morgentrafikken ved skolen rigtig meget).
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