Skolestart 2012
Med det nye skoleår starter også en masse nye trafikanter. Læs hvad du kan gøre for at
hjælpe dit barn sikkert i skole.

Det er en stor dag for både børn og forældre, når børnene starter i skole. Der er masser af nye,
spændende udfordringer - og vejen til og fra skole er én af dem. Københavns Vestegns Politi er på
pletten for at hjælpe børnene godt på vej, når betjentene som led i årets skolestartskampagne
besøger skolerne i politikredsen fra mandag den 13. august til fredag den 2. september. Politiet er på
skolerne for at kontrollere, at færdselsloven bliver overholdt, men også for at gå i dialog med
forældre og børn om trafiksikker færden.
Vi giver dig her tips og råd til, hvordan du gør dit barn til en sikker trafikant.
Vælg en sikker skolevej
Børn kan først selv overskue trafikken omkring 10-12-årsalderen. Derfor er det vigtigt, at du vælger
den sikreste rute til skolen, ikke den hurtigste. En sikker rute er eksempelvis via stisystemer,
gangtunneller og fodgængerfelter. Sørg for at træne skolevejen med barnet – både op til skolestart
og løbende.
Husk cykelhjelmen – også til dig selv!
De fleste voksne er enige om, at børn skal bruge cykelhjelm – selv om de ofte ikke gør det selv.
Mange børn dropper hjelmen omkring 10-12-årsalderen, og det er måske ikke så mærkeligt, når de
kan se, at deres egne forældre ikke bruger hjelm.
Det er uheldigvis præcis i den alder, flest børn kommer galt af sted i trafikken, og det er ofte
hovedet, det går ud over. Ærgerligt, fordi seks ud af ti hovedskader kan forebygges med en hjelm.

Så når du køber en hjelm til barnet, kan du jo også lige købe en til dig selv.
Kør ordenligt
Hvis du vælger at køre dit barn til skole, så husk at bruge sele, og spænd altid dit barn korrekt fast også selv om der kun er kort vej til skolen. Vær et godt eksempel i trafikken og overhold
færdselsreglerne. Dit barn lærer mere af det, du gør end det, du siger.
Og sørg for at overholde skolens regler og parker kun på de anviste pladser. Ellers kan
afleveringssituationen pludselig blive farlig for de børn, der går eller cykler til skole.

Igen i år har Vestegnens Trafiksikkerhedsråd – et samarbejde mellem kommuner og politi – delt
forskellige materialer ud til skolerne i politikredsen.
Alle nye elever, der starter i 0. klasse, får en grøn kasket og en gul trafikvest af deres lærer.
Kasketten og vesten gør de små synlige i trafikken og minder bilisterne om de nye trafikanter.

Derudover får eleverne en mappe med et opgavehæfte og en folder med gode råd til forældre om,
hvordan man finder den bedste skolerute og træner sine børn til at færdes trafiksikkert.
Der er opsat vejkantplakater på vejene omkring skolerne som skal minde alle trafikanter om at
passe på de mange nye små trafikanter.

