Politirazziaer
Skolepatrulje
Dronninggårdskolen sørger for, at der
hver morgen er skolepatrulje på vagt
fra kl. 8.05.
Repræsentanter for skolepatruljen besøger børnehaveklasserne og fortæller
om SP-arbejdet.
Vi opfordrer alle til at bakke op om
skolepatruljen og respektere deres anvisninger.

Færdselspolitiet gennemfører fart- og
selekontrol ved skolen i en af de allerførste uger i det nye skoleår.
Razziaen gentages normalt flere gange om året!
Skolen inviterer i øvrigt færdselspolitiet
på besøg i de mindste klasser i forbindelse med eventuel cykellygtekontrol,
cykelhjelmkampagne, cyklistprøve eller
andet.

Udarbejdet af Dronninggårdskolen maj 2008

TRAFIK

Trafikken ved
Dronninggårdskolen
Hver gang et nyt skoleår begynder,
kniber det gevaldigt med
parkeringsmulighederne ved
Dronninggårdskolen. Trafikken er tæt,
og der er simpelthen ikke tilstrækkelig
mange parkeringspladser til alle de
familier med nye elever i
børnehaveklasserne og i 1. klasserne,
der naturligvis gerne vil følge deres
små poder ind på selve skolen. Men
med lidt tålmodighed, overbærenhed
og fleksibilitet hos alle, skal det trods
alt nok lykkes at få trafikken til at
glide.
Derfor følgende om trafikken og
parkering af bil tæt ved
Dronninggårdskolen:
Som en forsøgsordning i foråret 2008
har 0. klasse mødt kl. 8.00 i stedet for
kl. 8.15. Dette for at lette presset i
morgentrafikken foran skolen, hvilket
klart har kunne mærkes. Derfor har vi
besluttet at gøre denne ordning
permanent fra starten af næste
skoleår.

Lavere hastighed på skolevejen

Cykler

Vi appellerer til alle om at overholde
fartgrænsen.

Dronninggårdskolen anbefaler generelt,
at børnene cykler til skole fra 4. klasse.

Parkering

Skolevejen skal være øvet mange gange sammen med en forælder, før børnene kører på egen hånd.

Når bilen skal parkeres, hvis I følger Jeres
børn ind på skolen, anmoder vi om at I:
•

Parkerer bilen på Solbakken eller
Helgasvej, hvis I kommer sydfra.

Parkering af cykler foregår for 0.- 6.
klasse i skolens cykelkælder ved indgang til skolegården.

•

Parkerer bilen på Birkebakken, hvis I
kommer nordfra.

Cykelkælderen har åben i skolens åbningstid.

Det er ikke tilladt at køre ind i skolegården
i skole/SFO-tiden (kl. 7-17), hvilket også
fremgår af den officielle skiltning.
Parkering er forbudt på selve
Rønnebærvej ved skolen! Hvis I parkerer
jeres biler på skolesiden af Rønnebærvej,
skaber I propper og derved livsfarlige
situationer.

Afsætning
Hvis I sætter jeres børn af foran skolen på
Rønnebærvej, så kør så langt frem (ned
mod Holte) som muligt. Det skaber få
farlige situationer, færrest propper og den
mest
glidende
afvikling
af
morgentrafikken.
Parkér aldrig
bommen!
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Det er forbudt at cykle ned ad rampen.
Elever i 7.- 9. klasse kan parkere deres
cykler langs Pædagogisk Center ved
Dronninggårdklasserne.
Endelig: Husk cykelhjelmen!

