Trafik-politik
Med regler og gode råd om færdsel og parkering

Trafik og Parkering v. Voerladegård Skole
Alle tiltag omkring trafik og Parkering er udelukkende med henblik på at højne sikkerheden for børnene!
Vær opmærksom på:
Cykelparkering foregår enten ”foran” skolen i buslommen/KYS og KØR eller ”bagved” skolen på Tyndeleddet.

”Kys og Kør” banen ved busholdepladsen er kun til afsætning –ikke til parkering.
Forlader du bilen i forbindelse med aflevering, henvises til P-pladserne v. Klubben/Spejderhuset og på
Klostermøllevej.
Undgå kørsel på Tyndeleddet, da det er her de børn, der går og cykler til og fra skole færdes.
Overgangen ved p-pladsen på Klostermøllevej er ikke en fodgængerovergang. Det betyder at biler ikke skal holde
tilbage for fodgængere, men derimod fodgængerne der skal vente på at bilerne er kørt forbi.
Kommer du i bil på Klostermøllevej, skal du derfor fortsætte med at køre, men med lavere frat. Hvis Alle gør det
samme lærer børnene nemmere at det ikke er en fodgængerovergang.

Trafikpolitik for Landsbyordningen i Voerladegård
Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene l skolen og børnehaven

Generelt

Fælles

Vi ønsker:
- at så mange som muligt
cykler eller går l skole, så
antallet af biler minimeres
på skolevejen.
- at vi hjælpes ad og er
ansvarsfulde i trafikken,
således at trafiksikkerheden
er høj for alle
- at alle voksne er bevidste
om, at de er rollemodeller
og således færdes i trafikken
som et godt eksempel
Det anbefales at så mange
børn som muligt bliver
selvtransporterende.

Elever

Forældre

Til fods

På cykel

Fodgængere
Alle - børn, forældre,
Opmærksomhed på
overholder
personale og søskende overgangen ved
gældende
opfordres l at bruge
Klostermøllevej – dels
færdselsregler ved
cykelhjelm
som kørende, dels om
at se sig godt for
farlige situationer opstår.
når vejen krydses. Se kort med ruter fra de
forskellige dele af byen
Fodgængerfeltet
benyttes.
Se kort med ruter
fra de forskellige
dele af byen
Se sig godt for når
vejen krydses.

Parker cyklen i
cykelstativet ved
busholdepladsen eller bag
Fodgængerfeltet/lys skolen på TyndeleddetVi tænker ikke her på børn, regulering benyttes. eller cykelparkering på Psom bor så langt væk at
pladsen ved
bil/bus er nødvendigt –
Klostermøllevej.
ligeledes børn fra Dørup,
hvor vejen l Voerladegård er
kategoriseret trafikfarlig

Se sig godt for når
Klostermøllevej/
Tyndeleddet krydses

Har det primære ansvar for Se kort med ruter Se kort med ruter fra de
at præge deres barn l sikker fra de forskellige forskellige dele af byen.
færdsel for sig selv og andre i
dele af byen.
trafikken
Cykelturen øves med
barnet. Husk cykelhjelm –
Opfordres l at
https://www.sikkertrafik.dk gå/øve skolevejen
børn som voksne
/boern.aspx
med sit barn – både
til og fra skole, når Forældre og elever sørger
Øver/taler trafikregler med barnet selv kan gå for at cyklen er lovlig og i
sit barn
til og fra skole orden – reflekser, lys mm.

Parker på p-pladsen på
Klostermøllevej – eller på
p-pladsen på Holmedal.
(spejderhuset/klubben)

Har opmærksomhed på at
børnene bliver selvhjulpne
og vokser med opgaven

Lærere

I bil

Hvert andet år gennemføres Gå-prøve (lilleteam) Den lille cyklistprøve (3.-4.
trafikundervisningen "det er
kl)
smart at være sikker" en uge
i juni.

Afsætning/afhentning af
børn samme steder eller i
”kys og kør” banen
Ikke
afsætning/afhentning/par
kering på Tyndeleddet
eller Klostermøllevej.
Den obligatoriske
trafikprøve (5.-6. kl)

Eleverne fra Blegsøvej og Galgebjergvej
opfordres til at benytte den blå rute nordpå
til Holmedal, følge fortovet østpå og krydse
Holmedal i Lysreguleing ved skolen.
Eleverne fra Blegsø Banke opfordres til at
benytte den røde rute til Galgebjergvej,
derefter det samme som Blå rute. Eller
gennem Blegsø Banke 2 til Holmedal
Eleverne fra østenden af byen og sydsiden af
Holmedal (Kirstinelund bla.) opfordres til at
gå/trække cykel på sydligt fortov på
Holmedal hen til forsamlingshuset, hvor
oversigtforhold er bedst til at krydse
Holmedal for at cykle videre. Enten
”bagom” ad Damtoften/Tyndeleddet. Eller i
cykelstien på nordsiden af Holmedal.
Gående opfordres til at blive på fortovet og
krydse Gantrupvej (hvor bilister er nede i
fart)

