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FOKUS PÅ TRAFIK

Vores ambition er at give de bedste forudsætninger 
for, at elever, deres forældre og ansatte 
kan færdes sikkert omkring skolen i og omkring 

skole/klubtiden, samt at understøtte at eleverne bliver ansvarlige 
og bevidste trafikanter. 

Vores udgangspunkt er, at vi gerne vil at alle de elever, 
der kan cykle, cykler til og fra skole og starter 

med dette allerede fra børnehaveklassens start. Dette betyder, at vi 
lægger stor vægt på at understøtte dette i skoletiden samt påvirke, 
muliggøre og understøtte dette over for både forældre og børn. 

Det betyder også at vores trafikpolitik er vigtig. 

Vores samlede trafikpolitik findes på 

Uglegaardsskolen.dk

Se anbefalede cykelruter til/fra Uglegårdsskolen på næste side.

Skolebestyrelsen henstiller til, at alle medvirker positivt til at overholde 
følgende:

 Elever cykler eller går til og fra skole i videst muligt omfang

 Cyklister benytter så vidt muligt stisystemer og cykelstier (se næste 

side)

 Mindre elever følges af en voksen

 Alle benytter cykelhjelm og har korrekt lygteføring

 Cykler, knallerter og løbehjul parkeres i stativerne

 Aflevering og afhentning af elever med bil, kan ske i de to ”Kiss ́ n Ride” 

baner på p-pladserne ved Uglereden og ved Tingsryds Allé samt ved 

Idrætscenteret

 Standsning og parkering er ikke tilladt på cykelstien ved Vestre 

Grænsevej og i krydset Vestre Grænsevej/Tingsryds Allé. Dertil er der 

restriktion omkring svingretning lige omkring skolestart

Gode råd
SÆNK FARTEN * VIS HENSYN * TAG HJEMMEFRA I GOD TID * HUSK REFLEKSER PÅ TØJET

VI HAR ALLE ET ANSVAR
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ANBEFALEDE CYKELRUTER 

CYKELRYTE FRA NORDØST:  her køres under jernbanen langs den 
sydlige del af Idrætscenteret

CYKELRUTE FRA SYDØST: her køres under jernbanen til 
Blåbærvænget og videre ad stisystemet under Vestre Grænsevej. 
Den nyanlagte cykelsti på Vestre Grænsevej kan alternativt vælges 
af kørende fra øst, således at cyklende trafik ledes væk fra 
Tingsryds Allé

CYKELRUTE FRA SYDVEST: her køres bl.a. fra Jersie, via 
Maglekæret, ad stierne under Vestre Grænsevej

CYKELRUTE FRA NORDVEST: her krydses Tåstrupvej via det 
lysregulerede fodgængerfelt og herefter langs SFC’s fodboldbaner.


