
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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.



Sportsefterskolen SINE - Trafikpolitik 

2 

 

 

 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.


