
 

 
 

Gyvelhøjskolens Trafikpolitik 

Vores mål er at give elever, forældre og medarbejdere de bedste forudsætninger 
for, at kunne færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. 
Vi vil på enhver måde medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på 
skolevejen og i forbindelse med arrangementer og ture ud af huset.  
Vi vil aktivt medvirke til at ansatte og forældre husker deres rolle som forbilleder i 
trafikken. 
 
Skolens trafiklærer arbejder målrettet på, at understøtte elevernes læring 
omkring færdsel i trafikken.  
Dette skal betragtes som et supplement til forældrenes grundlæggende arbejde 
med kontinuerligt at lære deres børn at færdes i trafikken, hvad enten det er på 
gåben eller på cykel. Forældrene er i særlig grad forpligtet og ansvarlige for deres 
børns færden i trafikken. Dette gælder især, når børnene færdes på rulleskøjter, 
skateboard og løbehjul. 
 
Forældre der afleverer deres børn i bil må ikke benyttet den lille p-plads mellem 
Galten Hallen og B-huset ved Røddikvej. Der skiltes med reglerne. Der er etableret 
”Kys og Kør” på den store p-plads mellem Børnehaven Gyvelhøjen og Galtenhallen 
ved Røddikvej, som kan benyttes. Herudover er der små p-lommer langs Skolevej. 
 
På cykel/løbehjul til skole og i skoletiden 
Elever der cykler i skole anbefales at benytte cykelhjelm, udover lovpligtige 
cykellygter i den mørke tid. 
Forældrene kan med fordel øve vejen til og fra skole, inden eleverne skal cykle 
den på egen hånd.  
Skolen har gode mulighed for parkering af cykler ved såvel A-hus som ved B-hus. 
På cykelture med skolen skal alle børn bruge cykelhjelm og benytte lovlige cykler. 
 
Offentlig og privat transport 
Bustransport og transport med elever i private biler foregår i overensstemmelse 
med gældende lovgivning. 
 
Med skolebus 
Chaufførens anvisninger skal følges. 
 
Færdselslære 
Færdselslære er en del af undervisningen. På Gyvelhøjskolen arbejder vi blandt 
andet ud fra materialet fra ”Rådet for Sikker Trafik.  
 
Kørsel på scooter/knallert/elløbehjul. 
Hjelm er påbudt og skolens regler for kørsel og parkering skal overholdes. 
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