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Politik for cykelture med elever
Overordnede retningslinjer:
•

Det er til en hver tid forældrenes ansvar at sikre at cykel og cykelhjelm er i orden og lever op til de
lovmæssige krav.

•

Skolen forventer til enhver tid, at eleverne medbringer cykler, som er pumpet og efterset for defekter.
Skolen forpligter sig, til at have 3 hjelme og en værkstøjstaske til reparationer af mindre defekter, der
opstår på cykelturen.

•

Det forventes, at forældrene cykeltræner med deres børn, så børnene kan cykle sikkert i trafikken, når
de når 2. klasse.
Skolen træner ligeledes cykelfærdigheder i 1. kl. med henblik på, at eleverne kan cykle på tur fra 2.
Klasse.

•

Friskolens cykelprocedure er et fast punkt på første forældremøde i 2. klasse.

Procedurer når vi cykler med elever:
•

Eleverne skal medbringe en egnet rygsæk til deres oppakning, så de kan cykle forsvarligt. Store tunge
skoletasker er ikke hensigtsmæssige.

•

Skolen cykler aldrig med elever, der ikke kører med hjelm.

•

Når vi cykler med 2.-3. klasse, skal der som udgangspunkt være 2 voksne med på cykelturen.
Der skal køre en voksen bagest, og vedkommende skal kunne komme i kontakt med den der kører
først.
Såfremt klasselærer og forældre er trygge ved elevernes cykelkompetencer, så kan det på
forældremøde i 2. og 3. klasse aftales, at det kun er klasselærer, som cykler med eleverne.
Forudsætningen er, at alle er enige i dette samt at der kun er tale om korte ture til Annebjerg Skov
(skovpladsen og naturskolen).

•

Når vi cykler med 4.-6. klasse, skal der være 1 voksen med på cykelturen.

•

Fra og med 7. Klasse kan eleverne cykle alene i trafikken, såfremt læreren vurderer, at dette er
sikkert.

•

Læreren vurderer altid, om vejrforhold mm. er forsvarligt i forhold til cykling.

•

Lærerne skal medbringe førstehjælpstaske og telefon, når der skal cykles.

•

Særligt for krydsning af Odsherredvej: Læreren står med klassen ved Odsherredvej og sender eleverne
over i små hold.
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