Umferðaöryggisáætlun.
Tilgangur og markmið umferðaröryggisáætlunar eru:
Að fræða börn um þær helstu hættur sem eru í umferðinni, að undirbúa börnin
undir að fara sjálf ein og óstudd út í umferðina.
Að virkja börnin, starfsfólk skólans, fjölskyldu og nærumhverfi í að vera góðar fyrirmyndir í
umferðinni.
Að ýta undir og auka samvinnu skólans, foreldrafélagsins, fjölskyldu og nærumhverfis með hag og
öryggi barnanna í umferðinni að leiðarljósi.








I. Umferðarfræðsla
Búa til öryggisreglur um göngu-, strætó-, rútu-, hjóla- og bílferðir (foreldra) á vegum
skólans.
Upplýsa skal börnin hvert skal farið og með hvaða ferðamáta og hvaða reglur gilda.
Finna skal til nauðsynlegan öryggisbúnað fyrir ferðina (hjálma, vesti, endurskinsmerki,
auðkenni o.s.frv.).
Fá gesti í heimsókn til að vera með umferðafræðslu (t.d. lögregluna eða umferðarskólann
á vegum samgöngustofu og myndina Felix finnur dýrin).
Nýta kennsluefni, bækur og verkefni sem eru til og í boði (Númi,
Krakkarnir í Kátugötu, loðtöflusögur, leikir og myndbönd frá
samgöngustofu).
Umferðarþemavika. Leggja áherslu á fræðslu, vettvangsferðir,
leiki o.fl. Má svo tengja hjóladaginn inn í þessa viku.

II. Fyrirmyndir
 Virkja og hvetja starfsfólk, foreldra, systkini og nærsamfélagið til að vera góðar
fyrirmyndir fyrir börnin þegar það snýr að umferðaröryggi t.d. hvað varðar
umferðarreglur, bílbelti, reiðhjólahjálma, endurskinsmerki og símanotkun undir stýri.
 Virkja eldri börnin í að fræða yngri börnin um hætturnar í umferðinni.
 Ræða við börnin um hversu mikilvæg tillitssemi er í umferðinni (t.d. er líka hægt að láta
börnin skrifa bréf sem borin eru út í húsin í nágrennninu, þar sem börnin biðji fólk um að
vera góðar fyrirmyndir og sýna þeim tillitssemi í umferðinni í nágrenni skólans).
III. Samvinna
 Fá foreldrafélagið í einhvers konar samstarf til að auka umferðaröryggi í nánasta
umhverfi skólans t.d. með því að fá t.d. úttekt á barnabílstólum.
 Börn og starfsfólk geri úttekt á umferðaröryggi í nærumhverfi skólans og í samvinnu við
bæjarfélagið bæta úr þar sem þörf er á.
 Virkja mögulegt samstarf við Lindaskóla í
umferðaröryggismálum.

