Trafikpolitik

Gå og cykelvej til Voerladegård Skole og Børnehave

Skolen

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.
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 cykelfeltet på nordsiden af Holmedal.
Gående opfordres til at blive på fortovet
og krydse Gantrupvej (hvor bilister er nede
i fart)

Parkering ved Voerladegård Skole og Børnehave
Der er etableret p-plads på Klostermøllevej, med sti og trappe til skolen og børnehaven. Derudover er der mulighed for at parkere ved Klubben/spejderne på Holmedal 55, også her er der sti til skolen og børnehaven. Se nedenfor.

Vi ønsker derfor at udsende en kraftig opfordring til at undgå bilkørsel på Tyndeleddet !! Dette for vores børns sikkerhed når de
færdes til og fra skole/SFO/klub og børnehave. Der er etableret cykelparkering bag skolen.
Vi oplever jævnligt situationer, som vi vil beskrive som farlige, med biler der bakker ud fra stikvejen op til skolen når der
kommer børn og forældre cyklende eller gående på Tyndeleddet. Stikvejen er desuden brandvej og bør ikke blokeres med parkerede biler.

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

Generelt

Fælles

Vi tænker ikke her på børn, som bor så
langt væk at bil/bus er nødvendigt – ligeledes børn fra Dørup, hvor vejen til Voerladegård er kategoriseret trafikfarlig

Har det primære ansvar for at præge deres barn til sikker færdsel for sig selv og
andre i trafikken
https://www.sikkertrafik.dk/boern.aspx

Forældre

Se sig godt for når vejen krydses.
Fodgængerfeltet/lysregulering benyttes.

Se kort med ruter fra de forskellige
dele af byen.
Opfordres til at gå/øve skolevejen
med sit barn – både til og fra, når
barnet selv kan gå til og fra skole

Øver/taler trafikregler med sit barn
Har opmærksomhed på at børnene bliver
selvhjulpne og vokser med opgaven

Lærere

På cykel

I bil

Vi ønsker:
Fodgængere overholder gældende Alle - børn, forældre, personale og sø- Opmærksomhed på overgangen ved Klo-at så mange som muligt cykler eller går færdselsregler ved at se sig godt for skende - opfordres til at bruge cykel- stermøllevej – dels som kørende, dels om
til skole, så antallet af biler minimeres på
når vejen krydses.
hjelm
farlige situationer opstår.
skolevejen.
- at vi hjælpes ad og er ansvarsfulde i traFodgængerfeltet benyttes.
Se kort med ruter fra de forskellige defikken, således at trafiksikkerheden er høj
le af byen
for alle
Se kort med ruter fra de forskellige
- at alle voksne er bevidste om, at de er
dele af byen
rollemodeller og således færdes i trafikken som et godt eksempel
Det anbefales at så mange børn som muligt bliver selvtransporterende.

Elever

Til fods

Hvert andet år gennemføres trafikundervisningen "det er smart at være sikker" en
uge i juni.

Gåprøve (lilleteam)

Parker cyklen i cykelstativet ved busholdepladsen eller bag skolen på Tyndeleddet- eller cykelparkering på ppladsen ved Klostermøllevej.

Se sig godt for når Klostermøllevej/
Tyndeleddet krydses

Se kort med ruter fra de forskellige de- Parker på p-pladsen på Klostermøllevej –
le af byen.
eller på p-pladsen på Holmedal.
(spejderhuset/klubben)
Cykelturen øves med barnet. Husk cykelhjelm – børn som voksne
Afsætning/afhentning af børn samme
steder.
Forældre og elever sørger for at cyklen
er lovlig og i orden – reflekser, lys mm. Ikke afsætning/afhentning/parkering på
Tyndeleddet eller Klostermøllevej.

Den lille cyklistprøve (3.-4. kl)

Den obligatoriske trafikprøve (5.-6. kl)

