FORÆLDRE-INFORMATION
6. klasse-cyklistprøven

Kære forældre
I forbindelse med skolens færdselspræventive undervisning skal dit barn gennemføre en cyklistprøve for 6.
klasser.
Skolen vil via Skoleintra informere nærmere om tid og sted.
Prøven er to-delt med en teoriprøve og en praktisk prøve og som optakt til prøverne vil skolen gennemføre
færdselsundervisning.
Teoridelen gennemføres på skolen, og består af visning af en billedserie, som eleven skal forholde sig til og
besvare med afkrydsning af nogle muligheder.
Den praktiske del sker i samarbejdsnetværket ”V (vej), S (skole) og P (politi)” og hvor flere skoler deltager
fordelt over samme dag ad en 4-5 kilometer lang prøverute.
Teoriprøven giver som start 300 point, hvorfra der trækkes point, hvis der besvares forkert.
Den praktiske prøve giver ved start yderligere 300 point, og her fratrækkes også point, hvis kontrollanterne
ude på ruten konstaterer fejl ved kørslen.
Samlet kan man altså maks opnå 600 point.
På bagsiden af deltagerbeviset fremgår det, hvordan eleven har klaret de forskellige situationer.
Hvis eleven samlet opnår mellem 200 og 300 point, opfordrer vi til at du taler med dit barn om de situationer,
hvor det ikke er gået så godt. Og er den samlede pointhøst under 200 point, er det evt. nødvendigt at du selv
gennemfører supplerende færdselsundervisning af dit barn.
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 fodgængerfelt 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.
Din rolle som forælder er vigtig for at få fuldt udbytte af såvel skolens, vejforvaltningens og politiets arbejde
med færdselspræventive tiltag. Du kan samarbejde og støtte op om processen på følgende måder:
•
•

•

•

Tag en cykeltur med dit barn på den praktiske rute (ruteskitse kan hentes på
www.gribskov.dk/trafikkultur, Trafikkultur for forældre: 9-12 år).
Hav særlig fokus på:
• Placering ved venstresving i lysregulerede kryds samt i rundkørsler,
•
tegngivning generelt (stop/højre/venstre) og
• orientering (se sig omkring inden stop/svingning/igangsætning/skift af vognbane).
Sørg for at få barnets cykel efterset og istandsat efter reglerne om cyklens indretning og udstyr
www.gribskov.dk/trafikkultur, Trafikkultur for forældre: 9-12 år. Cyklens stand er en vigtig detalje ikke
alene til denne prøve, men også generelt.
Tjek barnets cykelhjelm for evt. skader (revner og slag) samt til spænding (højst 2 fingre vandret
mellem hagen og remmen).
Med venlig hilsen.
Gribskov Kommunes Vejforvaltning,
Færdselskontaktlærerne på de deltagende skoler og
Nordsjællands Politi.

