
 

 

 

Gl. Tjelevej 10, Ørum  •  8830 Tjele  •  Tlf. 87 87 27 20   

E-mail: skole.oerum@viborg.dk   •  www.orumskole.dk 

ØRUM SKOLE 

Ørum Skoles Trafikpolitik  
Mål: 
Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og de ansatte kan færdes sikkert omkring skolen i 
og uden for skoletiden; også på længere sigt, når eleverne bliver unge og voksne trafikanter. 
 
Introduktion til Ørum Skole: 
Ørum Skole er en skole med ca. 310 elever i Ørum by med ca. 1300 indbyggere. 
Skolen ligger ca. 100 meter fra byens hovedvej, Østergade/Vestergade, der deler byen over i nord og syd. Størstedelen af byens 
skoleelever kommer fra den anden side af vejen, altså den sydlige del af byen. En stor del af eleverne kommer fra landområdet og 
de mindre byer omkring Ørum, og mange af skolevejene er erklæret for trafikfarlige jf. politiets udpegningsmodel. Der er busruter 
tilrettelagt for vore elever, skolebussen til vejrum-området (rute 658) samt rute 752 og 754 for det øvrige område. Endvidere 
benytter enkelte elever rute 62 gennem Ørum. 
 
Revidering: 
Handlingsplanen justeres løbende og den revideres hvert tredje år. Trafikpolitikken sættes jævnligt på dagsordenen for 
forældremøder, i artikler i skolebladet og på skolens hjemmeside. 

Skolevejen 
• til og fra skole  
• når vi bevæger os uden for skolen 
Ørum Skole vil på enhver måde medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved 
arrangementer og ekskursioner i skolens regi. 

Emne Handling Tidsfrist Ansvarlig 

1. Før og efter skoletid: 
• Mindre morgenmylder  
• Lavere hastighed ved 

skolen. 
• Fodgængere, cyklister, 

busbørn og bilister. 

Skolens holdning er, at det er vigtigt, at børnene lærer 
at færdes i trafikken ved at cykle eller gå i skole for de 
elever, der har mulighed herfor. Det giver bedre 
trafikanter, mindre trafikkaos og mere tryghed for alle.  
 
Ved krydsning af hovedvejen anbefaler skolen, at 
tunnelen ved torvet benyttes. 
 

Løbende 
indsats 

Skoleleder i samarbejde 
med 
færdselskontaktlæreren. 
Kontaktlærere. 
Personalet 
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Børn, der bliver kørt i skole i bil, skal sættes af ved, at 
der holdes ind i en parkeringsbås. Undgå at stoppe på 
Vingevej og Gl. Tjelevej – brug de eksisterende 
parkeringsbåse. Undgå at parkere i buslommen. 
Personalet opfordres til at parkere ved p-pladsen ved 
det gamle rådhus. 
 
Vi appellerer til forældre og personale om at overholde 
fartgrænserne og parkeringsreglerne. 
 
Forældre og elever informeres herom ved skolestart i 0. 
årgang samt løbende i skolebladet. 

2. Med skolebus Det skal være trygt og sikkert at tage med busserne.  
Der er mulighed for tilkøb af buskort/betaling for de 
elever, der ikke er berettigede til befordring, i det 
omfang der er plads i bussen. Der er en særlig 
vinterbusordning. 
 
Pas på ved påstigning og afstigning. Undgå skub og 
trængsel ved opsamlingsstederne. 
 
Hvis bussen har sikkerhedsseler skal de benyttes.  
 
Vær en god kammerat i og ved bussen. Tag hensyn – 
mobning accepteres på ingen måde. Følg chaufførens 
anvisninger. 
 
Kontaktlæreren fortæller, hvor og hvordan børnene skal 
vente på skolebussen, og hvordan de skal opføre sig 
inde i bussen. 
Forældrene orienterer børnene om opsamlingsstedet på 
ruten.  
Konkrete spørgsmål om opsamlingsstedet og ruten 
rettes til vognmanden. Spørgsmål om buskort, 
afstande, kørselsberettigelse m.v. rettes til 
skolesekretæren. 
 
Viborg Kommunes snevarslingsprocedure for aflysninger 

Løbende 
indsats. 
Forældre 
informeres via 
skolebladet. 

Skolelederen og 
skolesekretæren i 
samarbejde med 
vognmanden og 
færdselskontaktlæreren. 
Kontaktlæreren. 
Forældrene. 
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og ændringer i busdriften ligger på hjemmesiden 
 
Skolen er i løbende kontakt med busselskaberne om 
sikkerhedsforhold m.m. Vognmanden er ansvarlig for 
busdriften, men skolen hjælper med orientering m.v. i 
tilfælde af aflysninger og pludselige ændringer i kørslen 
som følge af vejrlig, nedbrud o.l. 

3. Cykelhjelme  Vi opfordrer alle ansatte, elever og forældre til at bruge 
cykelhjelm til og fra skole. Se også ”På cykeltur med 
skolen”. 
Lærere og SFO-personale orienterer elever og forældre.  

Løbende 
indsats 

Kontaktlæreren. 
Forældrene. 

4. Parkering af cykler og 
knallerter 

Cykler og knallerter skal altid parkeres i cykelskuret ved 
Vingevej eller på cykel-parkeringspladsen ved Gl. 
Tjelevej.  
Det skal være trygt og sikkert at lade cyklen stå på 
skolen. Derfor føres opsyn, og der er TV-overvågning. 

Altid Kontaktlærerne og 
tilsynslærere 

5. På cykeltur med 
skolen 
 

Inden turen skal børnene instrueres i, hvordan man 
kører på tur som en stor gruppe: 
• På cykelture skal der altid køre en voksen forrest og 

en bagest. 
• Cyklerne skal være i orden hjemmefra  
• Kør én og én, hold en bestemt rækkefølge 
• Hold afstand, giv tegn. Stop ved vejkryds, stol ikke 

på, at den forankørende har orienteret sig, se selv 
efter  

• Alle skal køre med cykelhjelm, også de ansatte. SFO 
har hjelme og veste til udlån til alle efter aftale.  

Der tages hensyn til børnenes alder og trafikken i 
lokalområdet, når ruten vælges. 

  Personalet 

6. Færdsel til og fra 
Tjelecenteret 

Elever der skal til idrætsundervisning anvender 
fodgængerfeltet på Tjelevej. Til og med 4. årgang følger 
eleverne med personalet over Tjelevej. Fra og med 5. 
årgang må eleverne selv gå til undervisning i 
Tjelecenteret. Personalet instruerer om færdselsreglerne 
i den forbindelse. 
 
Ved større skolearrangementer i Tjelecenteret vurderer 
personalet behovet for færdselsregulering i 

  Personalet 
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fodgængerfeltet.. 

7. På tur med skolen i 
øvrigt 
• Ansvar for hinanden 
• Forældrekørsel 
• Trafikfarlige veje 

Børnene orienteres på forhånd om, at alle har ansvar 
både for sig selv og hinanden, når de er på tur.  
• Inden turen instrueres børnene om evt. særlige 

steder eller forhold i trafikken, som de skal være 
opmærksomme på. 

• Forældrekørsel i private biler til arrangementer uden 
for skolen er tilladt under forudsætning af, at 
forældrene giver tilladelse hertil, og at 
færdselsloven overholdes.  

• Nogle veje er af vejmyndighederne erklæret 
trafikfarlige uden for bymæssige bebyggelse. Den 
vurdering gælder aht. vurderingen af 
skolebusberettigelse. Det er ikke forbudt at færdes 
her i skole- og sfo-sammenhæng, men flg. gælder: 
Elever må aldrig færdes alene på trafikfarlig vej. 
Hovedvejen undgås, undtagen ved nødvendig 
passage. 

  Personalet 

8. Cykellygter i den 
mørke tid 

Ved mørketid sætter vi fokus på lygter og reflekser 
sammen med politiet. Emnet tages op hvert år, på lidt 
forskellige måder. 
• Der samarbejdes med politiet om cykel- og 

lygtekontrol 
• Forældre opfordres til at tjekke lygter samt cyklens 

stand generelt. 

Løbende hvert 
efterår 

Færdselskontaktlærer i 
samarbejde med 
kontaktlærere og politi. 

9. Elever i fritiden: 
• Fuld på knallert 
• I bil med ung fører 

De enkelte klasser drøfter, hvordan de bedst kan vise 
fælles ansvarlighed ved transport til, mellem og fra 
fester. 
• Vi tager emnet op i undervisningen og ved 

forældremøder.  

Løbende  Kontaktlærere, forældre 
og elever i 
overbygningen. Gæst: 
Trafikinformatør. 

Undervisningen 
Vi vil gøre undervisningen praktisk og nærværende med stor involvering af eleverne. Derigennem skal de rustes til at blive sikre og 
ansvarsfulde trafikanter. 

Emne  Handling Tidsfrist Ansvarlig 

10. 
Færdselsundervisning i 
hele skoleforløbet. 

Indarbejdes i årsplanen for de enkelte årgange, jf. 
Fælles Mål for Færdselsundervisning, herunder indgår: 
• Eleverne i 0. eller 1. årgang modtager undervisning 

august 
 
 

Det enkelte 
årgangsteam. 
Færdselskontaktlæreren.  
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i, hvordan man begår sig i trafikken, og deltager i 
gåprøven. 

• 2. eller 3. årgang deltager i den lille cyklistprøve. 
• 5. årgang deltager evt. i den landsdækkende 

cyklistprøve eller i en prøve tilrettelagt i 
lokalområdet. 

• Overbygningen får besøg af trafikinformatører og vil 
desuden arbejde med materiale udsendt af 
sikkertrafik.dk. 

Skolen opbygger en basissamling af materialer til 
færdselsundervisningen. Vi opfordrer lærerne til at 
invitere gæster til undervisningen.   
• Færdselskontaktlæreren sikrer, at materialerne 

samt nye tilbud formidles til de øvrige ansatte. 
• Politiet er fast samarbejdspartner og inviteres til 

deltagelse i undervisningen.  
• Trafikinformatører er fast inviteret til at deltage i 

undervisningen på de ældste klassetrin. 

 

11. 
Færdselskontaktlærerens 
arbejdsopgaver  

Færdselskontaktlæreren står for koordination af 
færdselsundervisning, samarbejde med politiet, 
opdatering af kolleger vedr. materialer, orientering i 
skolebladet m.v. 

Løbende Færdselskontaktlærer.  

Rollemodeller 
Vi vil arbejde for, at ansatte og forældre husker deres rolle som forbilleder i trafikken. 

Emne Handling Tidsfrist Ansvarlig 

12. Skolens ansatte: 
• sikker kørsel 
• cykelhjelm 
• P-pladser 

Alle skolens ansatte forventes at overholde 
færdselsloven og signalere rigtig og sikker adfærd i 
trafikken.  
• Biler skal parkeres på P-pladserne fjernest fra SFO 
• På cykelture med elever, skal personalet bruge 

cykelhjelm. Hjelme kan lånes i SFO. 
• Skolens personale skal parkere på den store p-

plads ved Gl. Tjelevej. Er der ikke plads, kan der 
parkeres i båsene langs skolen; men da tættest på 
busstoppestedet. Der kan også parkeres på p-
pladsen ved Vingevej, men kun i båsene. 

Altid 
  

Skolelederen. 
Alle ansatte. 

13. Forældrene: På forældremøder indgår skolen i en dialog om deres Løbende Færdselskontaktlæreren 
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• Fart, seler, afsætning, 
skolepatrulje  

ansvar og rolle som ”det gode eksempel”.  
 

og den enkelte 
kontaktlærer. 

14. Skolens ældste 
elever: 
• store og små sammen 
• forbilleder 
•  

Skolen vil, gennem undervisningen og på andre måder, 
gøre de ældste elever opmærksom på, at de ofte 
fungerer som rollemodel for de mindre elever. 
• Hvert forår kan 3. årg. og elever i overbygningen 

indgå i et samarbejde, hvor de ældre elever 
underviser 3. klasse i færdsel. 

Forår kontaktlærere i 3. og 8. 
årgang. 
Skolelederen. 

Samarbejdet 
• Med forældre  
• Med institutioner og interessenter i lokalområdet 
• Med kommune og politikere 
Ørum Skole erkender, at det er nødvendigt med et bredt samarbejde om elevernes trafiksikkerhed. Derfor vil vi både være 
initiativtagere og deltagere i en lang række relevante sammenhænge. 

Emne  Handling Tidsfrist Ansvarlig 

15. Forældrene   Forældrene orienteres om, hvor vigtigt det er, at 
børnene lærer at færdes på egen hånd. 
 
Ørum Skoles undervisning i færdsel bygger på 
forudsætninger, som eleverne har med hjemmefra.  
• Ved forældremøder skal det drøftes, hvad skolen og 

forældrene kan forvente af hinanden.  
• Forældrene mindes om, at de skal lære børnene at 

gå og cykle sikkert i trafikken, og de skal 
vedligeholde børnenes cykler.  

Løbende og 
især ved 
skolestart 

Kontaktlærere 

16. Politiet Færdselskontaktlæreren er bindeled til politiet og sikrer 
at kontakten er etableret. Den enkelte kontaktlærer 
følger selv op med konkrete aftaler.  
• Færdselskontaktlæreren fungerer som 

kontaktperson i forhold til eventuelle nye 
politibetjente m.h.t. velkomst og praktisk 
introduktion til skolen. 

• Politiet er med til at vurdere skolevejens farlighed.  

Løbende Færdselskontaktlærer 
Skolelederen 

17. Trafikinformatørerne  Færdselskontaktlæreren holder løbende kontakt til 
trafikinformatører. 

Løbende Færdselskontaktlærer 

18. Kommunen: 
• Forvaltninger 

Skolebestyrelsen ønsker dialog med forvaltning og 
politikere om trafiksikkerheden i skoledistriktet 

Løbende efter 
behov 

Skolebestyrelse og 
skoleleder 
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• Politikere generelt, herunder. 
• Ved udarbejdelse af lokalplanforslag 
• Trafiksikring af krydset Tjelevej / Gl. Tjelevej. 
• Parkeringsforhold ved skolen 
• Initiativer i lokalområderne jf. nedenstående 

punkt. 

19. Lokalområderne  
• Interessenter 
• Forældre og foreninger i 

lokalområder 

Skolebestyrelsen støtter lokale initiativer til sikring af 
skoleveje m.v., herunder: 
• Forældreinitiativer til etablering af cykelstier 
• Forældreinitiativer til undersøgelse af skolevejenes 

farlighed   

Løbende Skolebestyrelse og 
skoleleder  

20. Håndværkere, 
leverandører, gæster, 
eksterne brugere m.fl.  

Det tilses, at skolens håndværkere, leverandører m.fl. 
er opmærksomme på at færdes sikkert og hensynsfuldt 
ved aflæsning eller ved nødvendig kørsel og parkering 
inde på skolens grund. 

Løbende Teknisk serviceleder/-
medarbejder. 
Skoleleder. 

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 10/6 2013.  
 


