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Princip for Trafik 
Vestervang Skole i Viborg 
 

 
Formål 

”Børn er forældrenes ansvar”. Det gælder også i forhold til børnenes færden i trafikken, og samarbejdet  

mellem skole og forældre er vigtigt i forhold til, at børnene lærer at blive sikre i trafikken. Formålet med  

princippet er derfor flerstrenget. Først og fremmest er der en opgave i forhold til at understøtte børnenes 

evne til at mestre eget liv, og dermed også deres evne til at færdes trygt og sikkert i trafikken. Derudover er 

der en opgave i at bakke op om kommunale og nationale initiativer på området, så forældrene er bedst muligt 

støttet i arbejdet med børnenes læring om og færden i trafikken. Endelig er der en opgave i at følge den  

trafikale situation omkring skolen, så der kan støttes op om en hensigtsmæssig adfærd i trafikken og påpege, 

hvis der er områder, der bør have ekstra opmærksomhed af de forskellige interessenter. 
 

Mål 

Børnene skal mestre eget liv – også i forhold til trafikken. Samtidig skal Vestervang Skole vise ansvar i forhold 

til den trafikale situation omkring adgangen til skolen. 

 
Skolens ansvar 
Skolens medarbejdere optræder som gode trafikanter omkring skolen og er dermed rollemodeller for alle 
skolens børn i trafikken. 
 
Ifølge folkeskoleloven er det obligatorisk at undervise i færdsel gennem hele skoleforløbet. Der udarbejdes 
derfor, i hver afdeling, retningslinjer for, hvordan trafikundervisning varetages. 
 
Der deltages aktivt i trafikinitiativer fra Viborg Kommune. 
 
Der informeres løbende til forældre om trafikforhold og tiltag omkring Vestervang Skole.  
 

Forældrenes ansvar  

Forældrene har ansvaret for, at børnenes transport til og fra skole er sikker og forsvarlig. Dette omfatter 
bl.a., at cykler er i lovlig stand med lygter og reflekser. Derudover opfordres der til, at alle børn anvender 
cykelhjelm – hvilket vil være obligatorisk i forbindelse med skoleudflugter, hvor der cykles.  
 
Det forventes, at forældre  

• træner skolevejen med deres barn til fods og på cykel  

• hjælper deres barn med at finde den sikreste vej til skole, selvom det ikke nødvendigvis er den  
hurtigste vej 

• parkerer lovligt og overholde færdselsloven, hvis de kører deres barn i skole  

• bakker op om det vedtagne princip og krav fra skolen 

• hjælper med reflekser og cykellygter i den mørke tid 
 

Elevernes ansvar  

Det forventes, at eleverne følger færdselsloven og udviser respektfuld adfærd omkring skolen, så der tages 
hensyn til ”nye” trafikanter. 
 

Således vedtaget på skolebestyrelsesmøde den 09.01.2020 
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