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Trafikpolitik på Houlkærskolen …  

  

Houlkærskolen vil gennem en målrettet og forebyggende indsats, være en aktiv medspiller i 

samarbejdet omkring det, at have en klar politik på området.   

 Den gode dialog skal skabes mellem skolens ledelse, skolebestyrelsen, den 

trafikansvarlige, forældrene, Viborg kommune og ikke mindst eleverne på 

skolen.   

Forventningsafstemningen og den klare rollefordeling, vil tydeligt fremgå af det 

vedlagte bilag (1).   

Det overordnede mål på skolen er, at forhindre ulykker blandt børn og unge. Den 

trafikansvarlige på Houlkærskolen, er løbende i dialog med de mange 

samarbejdspartnere og har derudover en tæt kontakt med det lokale politi, samt 

rådet for sikker trafik. I det forebyggende arbejde med, at sikre gode trafikvaner 

på Houlkærskolen, vil der helt konkret være følgende mål:   

  0-3 klasse: Eleven kan begå sig i trafikken, og har viden om enkle trafikregler. En sikker rute 

til/fra skole ligger som en grundlæggende viden hos det enkelte barn. Eleven har viden om 

sikkerhedsudstyr, herunder vigtigheden af brugen af cykelhjelm og lygter.  

 4- 6 klasse: Eleven kan færdes opmærksomt i trafikken, og har viden om færdselsregler for 

cyklister.  

Eleven kan forudse situationer i trafikken, og tilpasse deres færden dertil. Endvidere er oplysning 

om vigepligt et vigtig element.  

 7- 9 klasse: Eleven kan færdes ansvarsfuldt i trafikken og kan vurdere mulige konsekvenser ved 

egen adfærd. Eleven kan eksemplificere, hvorledes rusmidler og fart kan have negativ indflydelse.   

  

Med en klar og tydelig trafikpolitik får vi fastlagt ambitionsniveauet på Houlkærskolen og hvilke 

konkrete handlinger der skal gennemføres.  

 De ovenstående mål, vil vi på Houlkærskolen, forsøge at stræbe efter ved hjælp af følgende 

rollefordeling/ansvarsområde.  
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(Bilag 1)  

Den trafikansvarlige på Houlkærskolen: Sikrer den gode dialog mellem de involverede parter, 

gennem kampagneoplysning og har ansvar for at viderebringe relevant materiale.   

Står for afholdelse af 2 årlige møder, med skolens ledelse, samt servicepersonale og en SSP 

ansvarlig på Houlkærskolen. Har ansvaret for gennemførslen af den årlige cyklistprøve.  

Har den løbende dialog med Viborg kommune og Politiet.  

Er endvidere bindeleddet til de ansvarlige i klyngerne, der sikrer oplysninger/nye 

kampagner når frem til Houlkærskolens 700 elever.   

  

Skolens ledelse/Skole bestyrelsen: Har tæt kontakt med den 

trafikansvarlige på skolen, og vil via nyhedsbrev eller anden kontakt 

informerer forældrene på skolen, i forhold til relevante nyheder og 

fokusområder.   

  

Forældre: Du kan som ansvarlig forældre hele tiden opdatere dig på 

www.sikkertrafik.dk/trafikpolitik og igennem dialog med dit barn, være med til at sikre den trygge 

færdsel til/fra skole. Har du spørgsmål, gode tiltag eller andet kan du rette henvendelse til 

Houlkærskolens trafikansvarlige.          

http://www.sikkertrafik.dk/trafikpolitik
http://www.sikkertrafik.dk/trafikpolitik

