Anbefalet skolevej og afsætningsplads
På kortet nedenfor ses området omkring skolen og afsætningspladsen, hvor det
anbefales, at forældre sætter deres børn af/parkerer, hvis de bliver kørt til skole.

C
B
A
A Kys og kør – til hurtig aflevering
B Parkering – kun i båse og i højre side efter busholdepladsen
C Bussens holdeplads

Anbefalinger - til og fra skole

Kære forældre

Undersøgelser har vist, at børn der går eller cykler til skole,
koncentrerer sig bedre.
http://bit.do/koncentration

Østervangskolen har udarbejdet en folder ud fra et ønske om at fremme trygge
skoleveje og samtidig gøre skolens børn til sikre trafikanter.
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen, Østervangskolen.

Østervangskolen opfordrer dig som forælder til at


begrænse bilkørsel af dit barn til og fra skole for at sikre et tryg
miljø omkring skolen



være bevidst om din opgave som rollemodel for børnene i trafikken,
både ift. cykelhjelm, lygter, sele, adfærd osv.



træne dit barn i at gå og cykle sikkert



opfordre dit barn til at bruge cykelhjelm og reflekstrøje
hjælpe dit barn med at vedligeholde sin cykel

På cykel til og fra skole:
Forudsat, at børnene individuelt er klar til det, anbefales det, at børnene cykler
eller går i skole.
Forældre forventes at træne deres børn i at gå og cykle sikkert til skole. Det
kan f.eks. være en god ide at øve skolevejen sammen med børnene, før de
skal køre eller gå på egen hånd.
Hvis du kører i bil:
Forældre, som kører deres børn til skole i bil, må kun parkere, hvor dette er
tilladt.
Det indskærpes, man må ikke benytte parkeringspladsen ved Hammelvej/
skolegården. Grunden hertil er børnenes sikkerhed.
Brug kys-og-kør banen til hurtig aflevering. Der må ikke parkeres i denne
bane! Ligeledes må der ikke parkeres i venstre side af Overgårdsvej.
Det forventes naturligvis, at alle overholder færdselsreglerne, er ansvarsfulde og ikke til gene for andre, når de færdes på området omkring skolen.

