Ulfborg Skoles trafikpolitik

Ulfborg Skoles trafikpolitik er en del af skolens sundhedspolitik for børn
og unge, hvor temaet er: Spændende og udviklende udeområder.

Målet med skolens trafikpolitik er blandt andet:
At opnå at flere børn transporterer sig selv til og fra skole, og oprette en
bærefri- og bilfri zone omkring skolen.

Adgang til skolen (uddrag af det samlede tema).
Skolens adresse er Holmegade 25, 6990 Ulfborg. Elever, der bor på Ole Chr.
Kirksvej og syd for denne, benytter indgangen ved Ole Chr. Kirksvej. Cykler
parkeres i cykelskurene, der ligger tværs over parkeringspladsen ved den
store multibane. Man går ind på skolen langs med specialklassefløjen.
Elever, der bor nord for skolen, benytter indgangene til Mellemafdelingen og
Udskolingen og parkerer deres cykler i cykelskuret ved Hjemkundskab.
Midt på parkeringspladsen er der anlagt en multibane. Skolebussen afleverer
og henter børnene ud for Mellemafdelingen og kører tilbage til Holmegade,
hvor den kom fra.
Forældre, der afleverer deres børn, kører højre rundt om multibanen og
afleverer og henter deres børn mellem Specialklasseafdelingen og
Mellemafdelingen .
De børn, der læsses af fra Holmegade – læsses af på fortovet nord for
indkørslen til skolen. De går på fortovet ind til skolen.
Der er skiltet med kørselsretningen på parkeringspladsen.

Skolen har en bilfri og en bærefri zone omkring skolen:
En bilfri zone skal give de bedste forudsætninger for, at eleverne, deres
forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i skoletiden. Den
fornuftige trafikadfærd, der etableres via en bilfri zone, skal sikre elevernes
vej til og fra skole.
Der er fokus på Sundhed over alt i samfundet. Lovgivningen forventer at
skolerne sætter sundhed og fysisk aktivitet på dagsordenen i undervisningen
og dagligdagen i øvrigt på skolerne.
At sende sit barn i skole er at slippe det løs i verden på en anden måde, end
da de blev afleveret det i vuggestue og børnehave. Er forældrene ængstelige
smitter det af på barnet.

En bærefri zone: En del børn bliver serviceret meget. De bliver kørt til og fra
skolen, og far eller mor bærer skoletasken helt ind på skolen.
Et barn der bliver konfronteret med sin egen uformåen bliver usikker og
forvirret.
Et barn der ved det kan hjælpe sig selv, finder ro og får energi til at kaste sig
ud i nye udfordringer fx indlæring.
Derfor bærer eleverne fremover selv deres tasker ind på skolen.
De mange forældre, der afleverer deres børn på parkeringspladsen uden for
skolen skaber sammen med skolebusserne et trafikkaos til stor meget stor
fare for kørende og gående elever.
Derfor indfører skolen en 1 km bilfri zone omkring skolen, hvilket betyder at
skolen kraftigt opfordrer til, at de elever, der bor i en radius på 1 km omkring
skolen, går eller cykler til skole inden for den udmeldte zone.
Der er både tale om en sundhedsmæssig og en sikkerhedsmæssig
foranstaltning!
Dermed lever vi samtidig op til Holstebro kommunes værdisæt:”at det enkelte
barn eller den enkelte unge gennem opmærksomhed på sine fysiske
omgivelser og motion oplever såvel fysisk som psykisk sundhed og velvære.”

Parkering
Der er parkering for personale, forældre og besøgende (ud over kortvarig
parkering) på den nuværende parkeringsplads. Parkeringsbåsene er
markeret.
Er der ved større arrangementer trængsel, henvises der til den offentlige
parkeringsplads ved Lindestien.
Cykelsti og fodgængerovergang
Skolebestyrelsen har ansøgt om en cykelsti på Stabyvej og
fodgængerovergang over Holmegade:
Førstnævnte er som bekendt vedtaget i byrådet og anlagt.

