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Trafikpolitik 

  
  

Lykkesgårdskolen ligger i Varde Syd. Skolen har ca. 550 elever heraf bor flertallet inden for skoledistriktet 
og kan cykle eller gå til skole. Størsteparten af specialklasseeleverne bliver kørt til skolen med taxa eller 
bus. Vi har en lille gruppe af elever, der bor uden for distriktet og har mere end 2 km til skole – en del af 
disse elever cykler selv til skole, resten bliver kørt af forældre eller kommer med bus.  
  
Trafikpolitikken har sit primære fokus på skolens nærområde og tilkørslen til skolens indgange (Lykkesvej, 
Sønder Alle, Abildvej/Skolebakken og Sønderhaven). Når man nærmer sig Lykkesgårdskolen, skal man 
udvise særlig forsigtighed og naturligt køre efter forholdene. Børn er og bliver klare faretegn i trafikken som 
kørende skal tage særlig hensyn til! 
 
 

Til og fra skole 
 
Gående 
Som fodgænger skal man være særlig påpasselig i morgentrafikken. Skolen uddeler hvert år reflekser fra 
trygfonden og anbefaler at man gør sig synlig i trafikken via reflekser på tøjet. Skal man krydse Søndergade 
skal fodgængerfeltet, hvor skolepatruljen står kl. 7.30-8.00 benyttes. I 0 årgang tages der gå-prøve, og 
forældre opfordres til at træne trafiksikkerhed via gåture med deres børn. 
 
 
På cykel 
Eleverne kommer primært til skolen via stisystemerne. Der er cykelparkering ved alle indgange til skolen, så 
eleverne kan sætte deres cykel i de opstillede cykelstativer, hvor de ”rammer” skolens område, så der ikke 
er cykeltrafik i skolegårdene. Rådet For Sikker Trafik anbefaler, at børn først cykler selv i trafikken fra 3. 
klasse. Alle skal benytte cykelsti, hvor det er muligt. Skal man krydse Søndergade skal fodgængerfeltet, hvor 
skolepatruljen står kl. 7.30-8.00 benyttes. Det henstilles til, at alle elever benytter cykelhjelm. Ved 
klassearrangementer på alle årgange, hvor der cykles, SKAL der benyttes cykelhjelm og sikkerhedsveste. På 
6. årgang tages cyklist-prøven, og forældre opfordres til at træne trafiksikkerhed via cykelture med deres 
børn. 
 
 
I bil 
Forældre, der afleverer elever i bil, SKAL benytte afsætningslommen på Skolebakken. Hvis der er behov for 
at parkere benyttes parkeringspladsen ved Abildvej. Skiltningen på parkeringspladsen respekteres af 
hensyn til sikkerheden for eleverne. 
 
 
I bus  
Elever, som kommer med offentlig bus, står af på Søndergade og benytter fodgængerfeltet, hvor 
skolepatruljen står kl. 7.30-8.00. Således kommer de ind på skolen via Lykkesvej. 
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Taxaer og busser med børn til specialklasserne kører ofte ad Søndre Alle. Skolen henstiller vognmændene 
til at benytte Villavej i stedet, da den er bredere. Dette vil skabe færre farlige situationer på Søndre Alle. 
 
  
Leverandører og håndværkere 
Alle biler, der har ærinde på skolen, skal som udgangspunkt benytte parkeringspladsen ved Abildvej. Der 
kan laves særlige aftaler med pedellen om kørsel i skolegården. Vi ønsker så få biler i skolegården som 
muligt. 
 
  

Trafikundervisning 

 
Følgende er en fast del af den obligatoriske trafikundervisning: 
  

 SFO – det lille kørekort 

 0. klasse - obligatorisk færdselsundervisning i samarbejde med Varde Politi – undervisningen 
afsluttes med gå-prøve. 

 2. klasse - cykeltema som afsluttes med cyklistprøve 

 6. klasse – klasserne deltager i cyklistprøve i samarbejde med Varde Politi 

 Diverse temaer fra Rådet for Sikker trafik (RST) udleveres til klasselæreren, som også er ansvarlig 
for færdselsundervisningen på alle klassetrin. 

  
 
Skolepatrulje 
Skolens skolepatrulje har ca. 10-15 medlemmer. Der optages nye medlemmer fra 6. årgang. Alle nye 
skolepatruljemedlemmer gennemgår et kursus i juni måned. Skolepatruljens opgave er at passe vagterne 
ved Søndergade. 
  
Skolepatruljemedlemmer udvælges af skolepatruljelederen og klasselærerne efter kriterierne - 
ansvarlighed og punktlighed. Skolepatruljen er på vagt fra kl.7.30 – 8.00 ved Søndergade. 
 
Skolepatruljen aflønnes ikke, men belønnes med en udflugt til Legoland i samarbejde med Rådet for Sikker 
Trafik, der inviterer alle landets skolepatruljer til Skolepatruljedag i Legoland. Desuden afholder 
skolepatruljen juleafslutning og sommerafslutning med bespisning. 
 
 
Kampagner 
Alle kampagner om færdsels- og trafiksikkerhed, der bliver iværksat af RST, Region Syddanmark samt andre 
organisationer, får særlig bevågenhed på Lykkesgårdskolen. 
  
Inden lygtetændingstiden nævnes nødvendigheden af reflekser og cykellygter i forbindelse med 
morgensamlinger i alle afdelinger samt på Forældreintra. 
  
 

Forældreinformation 

Forældre informeres i god tid, når der sker initiativer på færdsels- og trafikområdet på skolen. 
  
Trafikpolitikken gennemgås på forældremøderne i 0. og 1. årgang. Ændringer af politikken meddeles på 
Forældreintra. Trafikpolitikken er tilgængelig på skolens hjemmeside. 

mailto:Lykkesgaardskolen@varde.dk


 
 

Abildvej 25, 6800 Varde  -  Telefon 79 94 84 40    -  Lykkesgaardskolen@varde.dk 

Telefontid på skoledage 8.00-13.00 

  
Skolens interessenter, der jævnligt færdes på skolen, informeres om relevante dele af skolens trafikpolitik 
af skolelederen eller pedellen. 
 
Trafikpolitikken gennemgås en gang årligt. 
 
 
/ Vedtaget af SB d. 8/6 2016  
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