
Rådet for Større Færdselssikkerhed anbefaler: 
 

• For dem som går - Husk reflekser i den mørke tid 
 
Find den mest trafiksikre vej til skole i samarbejde med barnet. Øv ruten 

med barnet, før du lader barnet gå alene. 
 

• For dem som cykler - Husk cykelhjelm og lygter 

 
En mørk cyklist ses ikke når det er halvmørkt! Så derfor på med lygterne i 

lygtetændingstiden - og på med hjelmen året rundt! 
 

• For dem som køre i bil - Husk selen 
 
Børn under 140 cm skal ikke sidde på forsædet, hvis der er airbag. 

 

Husk selen, også på de korte ture. Som chauffør er det dit ansvar, at børn 

op til 15 år er spændt rigtigt fast. 

 

Lær barnet at stige ud af bilen i den side, der vender ind mod fortovet. 

Hvis der er cykelsti, så husk at kigge efter cyklister, før I åbner døren. 

 

Brug bilturen til at tale om de gående og cyklende, som I ser fra bilen. 

Som eksempel: ”Se, det var svært at vide, at den cyklist skulle svinge 

der”, ”Prøv at se, hvor tydelige reflekser er, når bilens lygter rammer 

dem” og tale om cyklisterne gør tegn som de bør, og om de gående ser sig 

for. Det kan være med til at give barnet en forståelse af, hvordan forgæn-

gere og cyklister opleves fra bilens synsvinkel. 
 

Gode råd vedr. cykler, trafik og børn kan findes på Rådet 

for Større Færdselssikkerheds hjemmeside www.rfsf.dk 
 

 

 

 
 

    

   

   Husk at respektere vores skolepatrulje, som er 

   På pletten for at hjælpe alle børn sikkert i skole 



Kastrupgårdsskolen Trafikguide 
 

Det overordnede formål med skolens trafikpolitik er at give børnene de 

bedste forudsætninger for at færdes sikkert i trafikken. Det gælder både 

på vej til og fra skole og på længere sigt, når eleverne bliver voksne trafi-

kanter. 

 

• Børn rustes bedst til trafikken ved hver dag at gå eller 

cykle 

 
Hvornår børn selv kan gå eller cykle i skole afhænger af, hvor trafiksikker 

skolevejen er, og det enkelte barns modenhed.. 

 
Skolebestyrelsen mener generelt at: 

 

• Fra 1. klasse lærer barnet at gå alene i skole 

 

• Fra 4. klasse lærer barnet at cykle alene i skole 
 
Børn kan gå eller cykle til både skole, fritidshjem og klub alene, hvis man 

har øvet ruten med dem. Sørg for at finde en rute, der er sikker, men ikke 

for stor en omvej, og øve den mange gange, inden barnet slippes løs på 

egen hånd. 

 
Hvis barnet køres i bil anbefales det, at: 

 

• Bilen parkeres / standses på parkeringspladserne 

• Bilen generer de gående / cyklende elever mindst mu-

ligt 

• At man undgår vending og bakning lige udenfor sko-

lens ind gang 

 
Voksne trafikanter er rollemodeller for børn og unge, og vi anbefaler at: 

• Forældre og ansatte på skolen forsøger at leve op til 

den rolle i trafikken 

Forældreansvar 
 
Som forældre er dit ansvar, at barnet gennem daglig træning har de bedste  

forudsætninger  for at færdes i trafikken, og at barnet overholder  

færdselsloven. 

 

• Børn gør som du gør - ikke som du siger….. 

 
Du er den første autoritet, børnene møder. Små børn er autoritetstro, og 

deres  

forventning til de voksne, som omgiver dem, er stor. De forventer ganske  

enkelt, at det, du gør, er korrekt. Og de spejler sig og efterligner. Den rolle  

som forbillede må du gøre dig klart: 
 

• Din adfærd vil blive kopieret af dine børn 

 

 

Er du dit barns privatchauffør ? 

 
Børn bliver kørt i skole som aldrig før. Vi skal være klar over, at det, der i  

første omgang er en børnetjeneste, kan gå hen og blive en bjørnetjeneste. 

 

• Børn lærer kun at færdes i trafikken ved at være i den 
 
I starten sammen med dig - til fods og på cykel. De skal have erfaringer 

med  

trafikken for at kunne klare sig i den. Senere kan barnet klare sig på egen  

hånd - når du vurderer, at det er forsvarligt. 

 
 

 


