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Baggrund 
Ordrup skole vil bidrage til at skabe sikre og trygge veje omkring skolen og bidrage til Gentofte Kommunes politik, hvad adfærd af både bilister, cyklister og fodgængere angår. 

Vi ser en sammenhæng mellem den måde, man tager til skolen om morgenen, og den ro og energi man dermed skaber, som hjælper børnene til at være læringsparate fra 
morgenstunden. 

Vores ambition er, at sikre skolevejen, så alle elever trygt kan gå eller cykle til skole og få en god start på dagen. Og vi vil have børn og unge, der er ansvarlige og opmærk-
somme, når de begår sig i trafikken. 

Principper 

Ordrup skoles skolebestyrelse og personale har fokus på trafikforhold i forbindelse med aflevering af børnene om morgenen og støtter initiativer, der medvirker til at eleverne 
går eller cykler til skole. 

Alle voksne – forældre som personale – har et medansvar i, at der er trygge trafikforhold omkring skolen, og at eleverne udviser hensigtsmæssig adfærd. Forældrene sørger 
for, at børnenes cykler og sikkerhedsudstyr er i orden. 

I forhold til aktiviteter organiseret af skolens personale skal alle børn og lærere/pædagoger have cykelhjelme på, når de cykler. Cyklernes sikkerhedsudstyr skal være velfun-
gerende. Elever, som ikke lever op til disse krav, kan ikke deltage i aktiviteten. 

Antal af voksne ved ture, hvad enten det er på cykel eller ej, skal være passende ift. elevernes modenhed for at skabe sikre forhold. 
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Implementering 

Skolepatruljer organiseres på de strategiske områder og ifølge gældende regler. 

Vedrørende vejen til skole om morgenen opfordrer vi til: 

 at forældrene til de yngste elever følger deres børn til fods eller så småt begynder at træne at cykle til skole sammen med voksne 

 at forældre til de større elever lader børnene gå selv – gerne i følgeskab med andre kammerater 

 at forældre til de større og ældste elever lader dem cykle til skole – her påmindes anbefalingen fra politiet: børn under 12 år skal ikke cykle alene uden en voksen 

 at forældre, som kører de yngste elever til skole, benytter P-plads ved hallen med indgang fra Fredensvej 

 at forældre, som af og til må køre de lidt ældre elever til skole, benytter de anviste ”kys og kør” afsætningssteder på Ordrupvej og Fredensvej. 

 At forældrene ikke holder langs skolen, som er et område, som bestyrelsen gerne vil forbeholde skolens og tandklinikkens personale. 

Der opfordres desuden til, at forældre og elever bærer cykelhjelm, tænder cykellygter, når der er mørkt, og sikrer sig, at cyklen er i god stand (bremser mm).Trafik- & Sikker-
hedskampagne 

Op til 2 gange om året organiserer skolebestyrelsen i samarbejde med kontaktforældrene en trafikkampagne for at formidle politikken og tiltrække opmærksomhed omkring de 
trafikstrukturelle problemer, som Gentofte Kommune skal være med til at forbedre. 

Ordrup skole deltager i de kampagner, som er organiseret kommunalt eller på landsplan. 


