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Skolernes beliggenhed og anbefalinger til
adgangsveje
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Agerbæk Skole er beliggende i den sydøstlige del af Agerbæk by.
Eleverne i overbygningen kommer dels her fra Agerbæk og dels fra Starup
og Årre. De har 2 muligheder for transport til Agerbæk Skole, dels med bus
og dels på cykel eller knallert.
Starup Skole er beliggende i den vestlige del af Starup/Tofterup. Eleverne
kommer fra byområdet, Galstho og Vestterp. De har 2 muligheder for
transport til Starup Skole, dels med bus og dels på cykel
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Vi har i det følgende udarbejdet en række anbefalinger for elevernes vejvalg
og valg af transportmiddel til og fra skole. Disse anbefalinger tager
udgangspunkt i 2 forhold:
• Skolevejen skal være så sikker som mulig.
• Skolevejen skal så vidt muligt være motionsgivende for eleven.
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Særlige områder
Agerbæk
Mange af skolens elever bor således, at de skal krydse Storegade. Vi
anbefaler, at det foregår ved Bredgade, da udsynet her er godt og der er
lavet en fartdæmpende forhøjning i krydset.
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Ved Jernbanegade anbefaler vi, at eleverne drejer til venstre og benytter
cykelstativerne ved trappen ned til skolen. Stien ved posthuset til Debelvej
kan ikke anbefales før en evt. etablering af en trafikregulering ved udkørslen
på Debelvej.
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Vi anbefaler, at eleverne undgår ”det skæve kryds” ved hotellet.
Vi anbefaler, at eleverne undgår at bruge vejen under viadukten.
Vi anbefaler, at eleverne mindst muligt benytter den ret trafikerede Hellevej.
Starup
Hvor Hovborgvej støder op til Smedebakken skal man være opmærksom.
Der er set uheldige eksempler på cyklister, der kommer fra Hovborgvej ud
på Smedebakken med et stort blødt sving med risiko for at blive ramt af
trafikanter på Smedebakken.
Forældres af- og pålæsning af elever på Smedebakken er forbudt. Der
henvises til skolens parkeringsplads.
Når cyklister på vej til og fra skole skal krydse Smedebakken opfordrer vi til
at standse og se sig godt for i alle retninger, inden vejen krydses.
Skal man krydse Smedebakken i et tidsrum, hvor bussen holder langs
Smedebakken, bør man være særlig opmærksom.
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Vi anbefaler, at eleverne bruger cykelhjelm til og fra skole. Skolen råder
over cykelhjelme som benyttes i forbindelse med cykelture/- ekskursioner
arrangeret af skolen.
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Vi anbefaler, at eleverne så vidt muligt går eller cykler til skole. Det giver
eleverne noget af den daglige motion og begrænser samtidig biltrafikken ved
skolen, specielt ved skolestarten om morgenen.
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I øvrigt forventer vi, at forældrene tager ansvar for at cykler og knallerter, der
benyttes til og fra skole er lovlige og at knallertkørerne har knallertbevis og
benytter styrthjelm, som loven foreskriver
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På skolerne er vi bekendt med – og arbejder efter ”Fælles Mål” på alle klassetrin i faget færdselslære.
Agerbæk Skole har en færdselskontaktlærer, der er koordinator for særlige
undervisningsaktiviteter, udlevering af diverse kampagnematerialer fra Rådet for
Større Færdselssikkerhed (RSF)/Region Syddanmark m. flere, og udvirker
kontroller af cykler (især lygtekontrol) og knallerter i samarbejde med Varde politi
Alle kampagner om færdsels- og trafiksikkerhed, der iværksættes af RSF/Region
Syddanmark har skolens bevågenhed.
Evt. private ydere af trafiksikkerhedsmaterialer er underlagt skolens principper for
sponsering.
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0. kl.

Obligatorisk færdselsundervisning i samarbejde med Varde politi.
Undervisningen afsluttes med en gå-prøve.
3. kl. Cykeltema, der afsluttes med en mindre cyklistprøve.
6. kl. På 6. klassetrin deltager eleverne fra både Agerbæk Skole og Starup Skole
i ”den store cyklistprøve”.
Prøven tilrettelægges og udføres i samarbejde med Varde politi.
9. kl. Trafikinformatører kan inddrages i forbindelse med aktuelle adfærds- og
holdningsbearbejdende temaer i undervisningen.
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Afstandskriterierne for gratis transport er 0.-3. kl. 2,5 km, 4.-6. kl. 6 km og 7.-9. kl.
7 km. I de områder hvor der ikke kører busser, transporteres eleverne med taxa
efter gældende regler i Varde Kommune.
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I tilfælde af sne/isslag sørger skolens pedel for snerydning af tilgangsveje i
det omfang, det er muligt inden skolestart. Parkeringspladsen ryddes af
Varde Kommune.
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Følgende 4 problemstillinger forsøges løst i samarbejde med Varde
Kommune og politiet:
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Fælles ansvar:
Lys på cyklen!
Parkér kun i båse!
Kør forsigtigt, vær opmærksom!
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