
Sikker trafik 
omkring Skødstrup Skole



Hver dag møder mere end 1.400 børn og voksne på Skødstrup Skole. 
Hjælp dit barn til aktiv transport. Og overhold trafikreglerne, så både 
fodgængere, cyklister og bilister kommer trygt og sikkert i skole.

• Sæt børnene af på halvvejen - skolepatruljen hjælper dem
Vores dygtige skolepatrulje hjælper børnene over fodgængerfeltet ved skolen 
på Grenåvej og over Rosenhaven ved Bondehaven. Du kan derfor trygt sætte dit 
barn af et stykke fra skolen og lade det gå resten af vejen selv. 

• Kys og Kør
Vi har tre ‘Kys og Kør’-zoner: 
1) På parkeringspladsen ved Midtpunkt
2) På Rosenbakken ved den lille rundkørsel
3) På Lærkebakken ved skolens røde tilbygning
Her kan du trygt afsætte og afhente børn.

• Lærkebakken
Følg skiltningen: Fra Grenåvej op til Egevej er der parkering forbudt. Fra Egevej 
til Berberisvej er der standsning og parkering forbudt kl. 7-9. Fra ‘Kys og Kør’- 
zonen ned til Grenåvej er der standsning og parkering forbudt.

• Parkering
Kl. 7.30-8.30 må du som forælder ikke køre ind på parkeringspladsen ved  
hovedindgangen. Det er for at undgå farlige situationer, hvor biler bakker ud 
mellem cyklister.
Korttidsparkering: Skal du parkere for at følge dit barn ind på skolen, kan du 
benytte parkeringspladsen ved den lille rundkørsel på Rosenbakken indtil kl. 
8.30. 
Langtidsparkering: Du kan parkere ved Midtpunkt på Bondehaven. 

Trafikregler omkring Skødstrup Skole

Sikker trafik omkring skolen er et fælles ansvar. 
Vi opfordrer til kærlig trafikkultur, når vi siger ‘Kys og Kør’.

Kys og Kør 

Ved vores tre ‘Kys og Kør’-zoner kan du 
sætte dit barn af, kysse farvel og køre.

Det gør, at trafikken glider om  
morgenen, hvor der er mange biler.

Følg skitningen og se kortene nedenfor.
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Hvorfor:
• Det er sundt for dit barn at bevæge sig hver dag.
• En cykel- eller gåtur fra morgenstunden skærper indlæringen.
• Dit barn bliver selvstændigt og kan selv transportere sig til fritidsaktiviteter.
• Jo flere der cykler eller går, des mere sikker bliver trafikken omkring skolen.
• Dit barns trivsel stiger, når det bliver sundere og mere selvstændigt.

Hvordan:
• Find den sikreste skolevej og træn den med dit barn.
• Find evt. en kammerat fra skolen, som dit barn kan følges med.
• Lær dit barn færdselsreglerne og tal om, hvad god trafikkultur er.
• Lad være med at tilbyde dit barn kørsel i bil.
• Hvis du bruger bilen, så sæt dit barn af i nærheden af skolen, så han/hun selv 

kan gå resten af vejen selv. 

Hjælp dit barn til aktiv transport


