	
  

Retningslinjer	
  for	
  cykling	
  på	
  Tåsingeskolen	
  
Formål:
• Formålet med disse retningslinjer for cykling er at tydeliggøre, hvad der forventes af
skolens personale, børnene og børnenes forældre på Tåsingeskolen, når cykling er en del
af skoledagen. Cykling er sundt og godt, og vi ønsker sikre rammer, så cykling kan foregå
på en forsvarlig og ordentlig måde og understøtte skolens profil som idrætsskole.

Færdselsundervisning og Cyklistprøven:
• Færdselsundervisningen er obligatorisk og varetages i de timeløse fag af Trafikskolen og af
lærerne.
• I forbindelse med den obligatoriske færdselsundervisning deltager 5. årgang i den årlige
cyklistprøve.
• Eleverne anvender godkendt cykel og cykelhjelm i forbindelse med cyklistprøven.
• Cyklistprøven afvikles under tilsyn af klasselærer, skolepatruljeansvarlig lærer - og betjent
fra Fyns politi (som regel lokal tilknyttet SSP - betjent).

Cykling i undervisningen:
• Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt at cykle med elever fra 0. til og med 2.
klasse uden for skolens område.
• Fra 3. til og med 4. klasse er cykling tilladt, hvis der inden for ressourcen er personale nok
til at danne for- og bagtrop, eller hvis man kan få en forælder til at cykle med.
• Når eleverne har gennemgået cyklistprøven i 5. klasse, er det tilladt at cykle med én
voksen.
• I udskolingen må eleverne gerne cykle uden en voksen, og det er medarbejderens ansvar,
at formidle, til eleverne, at færdselsreglerne skal overholdes, når der cykles i skoletiden.
• Reglerne gælder også ved lejrture og lignende.

Udstyr:
• Cyklen skal være lovlig og det er forældrenes ansvar at sikre, at cyklen er lovlig:
En cykel med to hjul skal være forsynet med mindst én hvid refleks, der er synlig forfra, én
rød refleks, der er synlig bagfra, mindst to gule reflekser, der bevæger sig når cyklen kører
(f.eks. i pedalerne) og som er synlige bagfra. Desuden skal hvert hjul være forsynet med
mindst én gul refleks, der er synlig fra siderne, eller med hvide reflekterende dæk- eller
fælgsider. Cyklen skal også have gode bremser.
• Børn og rollemodeller (de voksne) skal bære cykelhjelm og refleksvest. Dette gælder også
forældre der deltagere i cykelture med eleverne i skoletiden.
	
  
Ledelsen	
  kan	
  dispensere	
  fra	
  ovenstående	
  i	
  særlige	
  tilfælde.	
  

