
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sportsefterskolen SINE 
Trafikpolitik 

 
 
 
 

Formål og indhold 
 
 
 
SINEs trafikpolitik har som formål: 

• At skabe trygge forhold når elevernes færdes til fods eller på cykel i området omkring 
efterskolen 

• At sikre fælles rammer for trafiksikkerheden i forbindelse med skolens undervisning og 
øvrige aktiviteter, herunder transport til udekampe/ekskursion eller i forbindelse med 
de årlige udlandsophold 

• At fremme og koordinere skolens færdselsundervisning, og herved sikre, at eleverne 
klædes på til at kunne færdes sikkert i trafikken.  
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På vej 

Til fods  
(gælder også løbeture) 

Det forventes at elever, der færdes til fods i området 
omkring efterskolen, benytter stier og fortove. Hvor der 
ikke findes fortov/sti går eleverne i venstre side af vejen 
(imod kørselsretningen). 
 
Når Bredebrovej skal krydses benytter elever altid 
stitunnellen. 
 
Løber man en tur efter mørkets frembrud skal man bærer 
refleksvest. Refleksveste kan lånes på skolens kontor.  
 

På cykel Det forventes, at elever, der færdes i trafikken på cykel 
så vidt muligt benytter cykelstier.  
 
Når Bredebrovej skal krydses benytter elever altid 
stitunnellen. Øvrige veje krydses under hensyntagen til 
almindelige færdselsregler. 
 
På efterskolens område skal cyklerne altid placeres i 
cykelskuret.    
 
Efter mørkets frembrud skal elever bruge cykellygter. Det 
er forældrenes ansvar at sikre, at cyklen er udstyret med 
de nødvendige lygter, og at cyklen er lovmæssigt i orden. 
 
Det anbefales at eleverne bruger cykelhjelm, både når de 
cykler i området omkring skolen og hvis de i 
weekender/ferier cykler i området omkring deres hjem. 
 

Ekskursion / udekampe / 
udlandstur 

Til fods 
Det forventes at eleverne: 

• Er bekendtgjort med ruten inden denne 
påbegyndes 

• Er under opsyn af én eller flere lærere 
• Er bekendt med elementære færdselsregler, og at 

disse overholdes 
 
På cykel: 

• Er eleverne bekendt med ruten inden denne 
påbegyndes 

• Er eleverne ledsaget af et passende antal lærere 
• Bruger eleverne cykelhjelm og refleksvest. 
• Kører eleverne som udgangspunkt en og en. 
• Forholder eleverne sig til de instrukser, lærerne 

giver. 
 
I bus 

• Der medtages ikke flere passagerer end det 
maksimalt tilladte antal 

• Alle anvender sikkerhedssele 
• Buschaufførens anvisninger efterleves 
• Elever, der venter på bus, og senere har 

udstigning fra bus, opfører sig hensynsfyldt i 
forhold til den øvrige trafik. 
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Undervisning 
Færdselsundervisning Færdselsundervisningen på SINE er forankret i Fælles Mål 

– faghæfte nr. 20, hvor de overordnede principper er 
fastlagt. 
 
Efterskolens færdselskontaktlærer er behjælpelig med 
undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse. 
 
Undervisningen har følgende mål: 

• Eleverne skal kunne færdes trygt i trafikken. 
• Eleverne skal kende trafikkens risikomomenter. 
• Eleverne skal blive opmærksomme og ansvarlige 

trafikanter. 
• Eleverne skal opnå rutine. 
• Eleverne skal forstå trafikken som et område, hvor 

de har medansvar og forpligtelser. 
 
Færdselsundervisningen handler om elevernes ansvar og 
holdninger i forhold til risiko i trafikken og medansvar for 
andre. 
Emner som f.eks. alkohol og trafik skal 
diskuteres. 
Færdselsreglerne skal være kendte på et generelt plan i 
forhold til egen færden, og der 
arbejdes med selvstændige vurderinger af 
samspil, trafik og risici. 
 
Følgende materialer fra Rådet for Sikker Trafik anvendes i 
undervisningen: 

• Skillevej 
• 360 grader 
• Sikker Trafik LIVE 

 
Lokalpolitiet kan eventuelt inddrages i forbindelse med 
denne indsats både omkring unge.  
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Rollemodeller 
Forældre Forældre spiller hovedrollen i børnenes trafiktræning, men 

efterskolen bidrager aktivt.  
 
Børn skal opleve trafiktræningen som en naturlig del af 
deres hverdag – uanset hvor de befinder sig. Derfor har vi 
alle en vigtig rolle overfor børnene.  
 
Da børnene lærer af det, de ser eller hører 
voksne gør eller siger, er det af vital betydning, at de 
voksne, børnene møder i trafikken, opfører sig 
hensigtsmæssigt. Derfor anbefaler SINE, at forældrene 
følger færdselsreglerne når de eksempelvis henter eller 
bringer deres barn til eller fra efterskolen (hastighed, 
sele, brug af mobiltelefon m.m.). 
 

Lærere Også efterskolens lærere er vigtige rollemodeller for 
skolens elever. Lærere bærer derfor cykelhjem når de 
færdes på cykel sammen med eleverne, og sikkerhedssele 
når de kører i bus eller bil med elever. 
 

 
 
 
 
 


