Kære forælder i 6. klasse.
Som du måske ved allerede, skal dit barn den (indsæt dato her) deltage i cyklistprøven for alle 6. klasses-elever. Det er
obligatorisk for alle elever i kommunen, og det er politiet, der står for selve prøven. Skole og hjem har en fælles
forpligtelse til, at alle elever består først den teoretiske og senere den praktiske prøve og bliver mere sikre i trafikken.
Dette tiltag er altså først og fremmest for DIT barns skyld!
Læreren skal....
•

gennemgå færdselsreglerne i klassen

Færdselskontaktlæreren på skolen skal....
•
•
•

informere lærere og forældre om prøven
gennemgå selve ruten med klasserne ved hjælp af fotoserie
sørge for at eleverne får taget teoriprøven umiddelbart før den praktiske prøve

Forældrene skal....
•
•
•
•

hjælpe deres barn med teorien
sørge for at barnets cykel er lovlig
cykle og øve ruten sammen med deres barn inden prøven den (indsæt dato her). HUSK: Før cyklisten giver
tegn/inden stop/svingning/igangsætning/skift af vognbane i trafikken, skal han/hun orientere sig, dvs. se sig
tilbage - ellers giver det strafpoints!
tjekke barnets cykelhjelm for evt. skader (revner og slag) samt til spænding (højst 2 fingre vandret mellem
hagen og remmen).

Det skal pointeres, at der her er tale om en cyklistprøve for 6. klasser og ikke en gåprøve for 0. klasser!
Det er målet med skolens færdselsundervisning, at eleverne er fortrolige med, hvordan man skal agere/køre i samtlige
situationer, ligesom selve prøveruten nøje er tilrettelagt til alderssvarende niveau og formåen. Derfor håber vi at undgå
”usikre” elever, som vælger at trække deres cykler på fortove, eller vælger at trække cykler i fodgængerfelter i
forbindelse med kryds og rundkørsler.
Eleverne er ligeledes gjort bekendt med at cykling på henholdsvis fortove og i fodgængerfelter er direkte ulovligt!
I forbindelse med uheld kan der rettes store erstatningskrav mod ˝”den kørende”˝, der jo ikke hører hjemme på fortove
og i fodgængerfelter.
God fornøjelse med træningen!
Venlig hilsen (indsæt navn her), færdselskontaktlærer på (indsæt skolens navn her).
Bilag:
Tjekliste over cyklens sikkerhedsudstyr og visning af ruten, der bliver kørt til den praktiske prøve:
www.gribskov.dk/trafikkultur > forældre > 9-12 år > cyklistprøven
Læs mere:
- på gribskov Kommunes hjemmeside - www.gribskov.dk/trafikkultur
- på Rådet for sikker Trafiks hjemmeside: www.sikkertrafik.dk/skole/undervisning/cp > forældre

