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Trafikpolitik 
Frederiksborg Byskole ønsker, at sko-
lens elever kan færdes sikkert i trafik-
ken, hvorfor skolen arbejder for, at 
alle elever er selvtransporterende til 
og fra skolen. Trafikvanerne dannes 
tidligt, og det er derfor vigtigt at give 
børn og unge de rigtige værktøjer til 
at kunne færdes sikkert i trafikken for 
på den måde at være med til at øge 
sikkerheden generelt.

En trafikpolitik sætter rammerne for 
trafik i undervisningen, for afviklingen 
af trafikken omkring skolen, og for 
trafikvaner hos børn og voksne. Kort 
sagt viser trafikpolitikken vejen til sik-
ker skoletrafik. 

Denne politik er udarbejdet i et samarbejde mellem skolebestyrelsen, elev- 
rådet og skolen og evalueres mellem disse med et 2 årigt interval.

Denne udgave, er en redigeret og forkortet udgave af den oprindelige trafik-
politik, der kan findes i ”dokumenter” på ForældreIntra.  
 
Formålet med trafikpolitikken er at skabe sikre og trygge skoleveje omkring 
skole, SFO og klub.R

§ 3. Trafikanter skal optræde hen-
synsfuldt og udvise agtpågiven-
hed, så at der ikke opstår fare eller 
forvoldes skade eller ulempe for 
andre, og således at færdslen ikke 
unødigt hindres eller forstyrres. 
Der skal også vises hensyn over for 
dem, der bor eller opholder sig ved 
vejen.

Stk. 2. Særligt hensyn skal vis-
es over for børn, skolepatruljer, 
ældre mennesker samt personer, 
der ifølge særligt af justitsmin-
isteren fastsat kendetegn eller i 
øvrigt, efter hvad der fremgår af 
omstændighederne, lider af svæk-
ket syn eller hørelse eller anden 
legemlig mangel eller sygdom, som 
er til ulempe for dem i færdslen.

Uddrag af færdselsloven:



Rollemodeller
Alle voksne trafikanter er rollemodeller og har derfor et stort ansvar i forhold 
til at udvise god trafikal adfærd. Skolens ansatte og forældrene skal være 
bevidste om denne rolle, og sætte det gode eksempel, ved for eksempel selv 
at bruge lygter, sele og cykelhjelm. 
Ansatte og forældre forpligtes derfor til at udvise ansvarlig og hensynsfuld 
adfærd i trafikken i og udenfor skoletiden. 

Det er forældrenes ansvar, at træne med deres egne børn – såvel gå- som 
cykeltræning og at vise interesse for skolens færdselsundervisning. Foræld-
rene skal jævnligt tjekke børnenes trafikfærdigheder. Som forældre, er man 
i trafikken vigtige rollemodeller for børn samt andres børn, både omkring 
Frederiksborg Byskole men også generelt, når vi færdes på veje, cykelstier og 
fortove. 

På Frederiksborg Byskole forventes det, at man som forældre gør sig bevidst 
om, hvordan vi sammen skaber den sikreste skolevej for børnene. Det for-
ventes også, at man husker på, at alle forældre er rollemodeller og har ans-
var for at udvise god trafikal adfærd. Når man er elev på skolen, skal man 
prøve på, at være en god rollemodel for sine klassekammerater og de 
mindre elever i sin færdsel i trafikken.



Trafikken omkring skolen.

��  Der henstilles til at undgå at køre børnene i skole medmindre, der 
er særlig grund til det – og i så fald udvises der et stort hensyn til de 
gående og cyklende trafikanter.
��  Ved afsætning/aflevering af børn henvises der til den store parkerings- 

plads ved stationen, hvor der kan holdes i den særlige ”Kys og kør”-bane 
(kun af- og påsætning). Dette er af hensyn til børnenes sikkerhed. Her-
fra kan børnene sikker selv gå hen til skolepatruljen og krydse skoleve-
jen.
��  Der henstilles kraftigt til, at skolepatruljens anvisninger følges. 
��  Der findes få parkeringspladser, hvor man kan parkere i 15 minutter. 

Disse ligger ovre ved Hillerød st.
��  Udvis fornuftig og hensynsfuld adfærd når børn køres i skole og hjælp 

andre med at udvise en fornuftig trafikal adfærd i skolens område. 
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Rådet for sikker trafik skriver følgende, hvilket er værd at have i mente for 
forældre, når der tænkes sikker trafik og skolevej:

”I dag er der mere end dobbelt så mange, der kører deres børn i skole 
som for 10 år siden. Det er et problem. For det første giver det flere 
biler på skolevejen og dermed mere utryghed for cyklister og gående. 
For det andet går børnene glip af god motion, når de bliver kørt. Og 
for det tredje lærer børnene ikke at færdes i trafikken. Hvis børn skal 
lære gode trafikvaner, så skal de selv være en aktiv del af trafikken. 
Forældre er på mange måder en del af problemet med børn og unges 
dårlige trafikvaner – men de er også en del af løsningen.”

Med denne trafikpolitik håber vi på Byskolen, at skabe en sikker skolevej, for 
alle de, der færdes på Byskolen.


