Principper for brug af cykler i undervisningen
Brug af cykler i undervisningen giver mange muligheder for at inddrage det
omkringliggende samfund og naturen jf. ønsket om den åbne skole. Derfor er det en
mulighed, vi ønsker at benytte os af. Cyklister i Danmark er udsatte trafikanter. Derfor må
vi være meget bevidste om, hvilke regler vi stiller op, og hvilke krav vi stiller til tilsyn med
eleverne. Alle forældre skal orienteres om skolens regler for brug af cykler i
undervisningen.
Generelle retningslinjer:
Gennem den almene færdselsundervisning i klasserne skal eleverne trænes i at færdes i
trafikken både alene, på små hold og i store grupper. Klasselæreren er ansvarlig for
gennemførelsen af undervisningen. Skolens færdselslærer kan være behjælpelig med
materialer, ideer m.m.
Eleverne skal undervises i de almindelige færdselsregler samt de regler, vi opstiller for
adfærd i trafikken, når det foregår i skoletiden.
Eleverne skal altid have en grundig instruktion, og læreren skal sikre sig, at de er i stand til
at følge den.
Forældrene skal altid informeres, når der bruges cykler i undervisningen.
Alle forældre skal have en generel information om brug af cyklen i undervisningen og om
de regler, vi opstiller for elevernes færden alene, på små hold og i større grupper.
Forældrene skal informeres om, at det er deres ansvar, at cyklerne er i orden.
Skolelederen orienteres, når klasser bruger cykler i undervisningstiden.
Cykelregler:
Elever og lærere skal altid bruge cykelhjelm og refleksvest, når der cykles i forbindelse
med undervisningen.
I særlige tilfælde og efter aftale er det tilladt elever på mellemtrinnet f.eks. at hente
idrætstøj i frikvarteret. Disse ærinder regnes ikke som brug af cykler i undervisningen.
Klassevis/store grupper:
Når gruppen er over 5 elever, kræver den 2 ledsagende lærere/voksne. Den ene cykler
forrest og den anden bagest. Afstanden mellem dem må aldrig være længere, end at de
har kontakt til hinanden.
Mindre grupper:
Indskolingens elever må ikke bruge cyklen i undervisningstiden uden ledsagelse af mindst
1 voksen.
Elever fra mellemtrinnet ledsages af en lærer eller en anden voksen, når gruppen er over
3 elever.
Små grupper fra mellemtrinnet på max. 3 elever har tilladelse til at køre på f.eks.
virksomhedsbesøg/gårdbesøg efter aftale med lærer og forældre.
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