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rigtige for sikker trafik

ved Dyssegårdsskolen
1. Børn cykler eller går til skole.
Følg kun børn i bil, når det er nødvendigt.
Mindre børn, der cykler til skole, bliver fulgt af en voksen.
2. Tag hjemmefra og ankom til skolen i god tid.
3. Respekter skolepatruljerne,
- følg deres anvisninger og brug fodgængerovergangene.
4. Tænk på alle de gående og cyklende skolebørns
sikkerhed

Dyssegårdsskolens Trafikpolitik
Dyssegårdsskolens trafiksikkerhedsarbejde har som
mål at optimere trafiksikkerheden omkring skolen
for børn og voksne.
Der er rigtig mange børn, som cykler eller går til
Dyssegårdsskolen – det er positivt – og det giver os alle et
fælles ansvar for at skabe et trygt trafikmiljø omkring
Dyssegårdsskolen. Derfor er det vigtigt, at alle positivt og
aktivt medvirker til at overholde trafikreglerne.
Det store trafikpres ligger fra kl. 7.45 - 8.05 om morgenen.
Det er i dette tidsrum nødvendigt, at alle er særligt
opmærksomme på at tage hensyn til de mange børn, der er
på vej til skole.
Skolepatruljerne er ude hver morgen i samme tidsrum for at
hjælpe børnene over Dyssegårdsvej.

– sænk farten på vejene omkring skolen og følg standsningsog parkeringsregler ved skolen.
5. Parker cykler i cykelstativerne og i de anviste
parkeringsområder.
6. Vi tager kun på tur med børn, der har en godkendt cykel
og en cykelhjelm på.

Skolens ledelse og skolebestyrelse samarbejder løbende
med Gentofte Kommune og politi på at forbedre de trafikale
forhold ved Dyssegårdsskolen.
Vi har desuden jævnligt kampagner, hvor bl.a. Elevrådet er
aktive, for at rette opmærksomheden på trafiksikkerheden.

Generelle færdselsregler omkring
Dyssegårdsskolen.
Rødstensvej:


Standsning forbudt i perioden 7.30 til 12.00 på
vejstrækningen ud for skolen.



”Kiss and Ride zone” foran skolen, som starter efter
opkørslen til skolen. Her sætter man sit barn af og kører
videre – man må ikke gå fra bilen.



Fra kl. 7.30 til 8.30 er det forbudt at køre op ad
Rødstensvej fra Teglværksbakken.



I retning mod Teglværksbakken er U-vending forbudt 100
meter frem.



Standsning forbudt i hele vejstrækningen (vest) i
tidsrummet 7.30 til 8.30.

Stenagervej:


Indkørsel forbudt mod Teglværksbakken fra kl 7.30 til
8.30.



”Kiss and ride zone” på vejstrækningen ud for skolen. Her
sætter man sit barn af og kører videre – man må ikke gå
fra bilen.

Dyssegårdsvej:
Der er fartdæmpende foranstaltninger, som skal få bilisterne til
at nedsætte farten. Kl. 7.50 – 8.05 hjælper skolepatruljen
børnene over vejen.
VIGTIGT:
Vær særligt opmærksom på standsning forbudt foran biblioteket,
da mange af skolens elever skal kunne færdes trygt på cykel
netop på dette vejstykke (markeret med rødt)

