Dømi um innihald í ferðslupolitikki
Niðanfyri er eitt yvirlit við dømum um, hvat ein ferðslupolitikkur kann innihalda. Yvirlitið er bygt upp eftir leistinum hvat‐hvussu‐
nær‐hvør. Á henda hátt verða átøkini bundin bæði í tíð, leisti og viðvíkjandi ábyrgd, sum virkar fyri, at ferðslupolitikkurin riggar
eftir vild.

Ferðslupolitikkur hjá X‐skúla
Málið er at skapa bestu fortreytirnar fyri, at næmingar, foreldur og lærarar kunnu ferðast trygt kring skúlan og í skúla høpi.
Henda virkisætlanin verður dagførd hvørt ár við nýggjum málum og miðum fyri eitt ára skeið.

1. Ávegis
Ferðsla kring skúlan
X‐skúlin fer altíð at virka fyri at fyribyrgja og sleppa undan ferðsluvanlukkum kring skúlan og í skúla høpi.
Evni

Gerð

Tíðarfreist

Ábyrgd

Minni morgunruðuleiki

Hugburður skúlans er, at tað hevur týdning, at
næmingarnir duga at vera í ferðsluni og í mestan mun
koma til gongu ella á súkklu í skúla. Tað mennir
ferðsluførleikarnar hjá næmingunum og minkar um
ferðsluruðuleikan og er tryggari fyri øll.

Frá aug. 2014

Skúlaleiðsla

Á hvørjum ári
Ein lítil faldari verður latin foreldrunum umframt
kunning á heimasíðu skúlans við boðskapi um:


at næmingar, sum verða koyrdir í skúla, møta





áðrenn kl. 07.55
at næmingarnir verða settir av á tilskilaðum
plássum alt eftir hvørjum flokki teir ganga í
at næmingarnir brúka endurskin í
myrkri/skýming
at næmingarnir brúka súkkluhjálm, tá ið teir
súkkla
Við skúlabyrjan

Flokslærarar

Frá aug. 2014 og
við jøvnum
millumbilum

Skúlaleiðsla/flokslærarar

Evnið verður sett á skrá á foreldrafundi í 1. flokki.


Lægri ferð á vegnum
kring skúlan

Skúlin heitir á foreldur, lærarar og starvsfólk at koyra
hóvliga kring skúlan við m.a.:





Á súkklu í skúla

Foreldrini verða kunnað um, hvønn týdning
tað hevur, at børnini læra at ferðast sjálvi í
ferðsluni
Flokslærarin vísir á, hvussu foreldur og skúli
kunnu samstarva um uppgávuna

at heita á foreldrini í faldara um at koyra
hóvliga
at heita á starvsfólk og foreldur á starvsfólka‐
og foreldrafundum um at koyra hóvliga
at seta hetta á heimasíðu skúlans
at fáa kommununa at gera tekniskar forðingar
og seta upp skelti fyri at tálma ferðina

Ráðið fyri Ferðslutrygd metir, at børn eru ikki klár til
Frá aug. 2014
at súkkla sjálvi á vegi við nógvari ferðslu, fyrr enn tey
eru uml. 10 ár. Hetta veldst tó sjálvandi lutvíst, hvussu
ferðslan er á skúlaleiðini ,og lutvíst hvussu búgvið
barnið er. Foreldur duga at meta um hetta.

Skúlaleiðsla/
flokslærarar

Tilmælinum frá RFF fylgir X‐skúlin, og heitir á
foreldur um at venja leiðina saman við børnunum
nógvar ferðir, áðrenn tey sleppa avstað sjálvi. Minnist
til súkkluhjálmin!
Súkkluhjálmur

Súkklur, prutl og
skutarar
Túrur við skúlanum

Heitt verður á lærarar, næmingar og foreldur um at
nýta súkkluhjálm, tá ið tey súkkla. Hetta verður gjørt:






Í Faldara
Á heimasíðu
Á lærarafundi
Í flokkunum
Á foreldrafundi



Skulu setast í súkklustativ

Frammanundan túri verða næmingar kunnaðir um
støð ella viðurskifti í ferðsluni, sum tey skulu vera
varug við.

Frá aug. 2014

Skúlaleiðsla/flokslærarar

Frá august 2014 –
javnan

Flokslærarar

Áðrenn túrar

Flokslærari/ lærari, sum
skal túr við næm.

Yngstu flokkunum (1.‐3.) verður viðmælt, at
næmingarnir eru í endurskinsvesti.
Endurskin

Skúlin leggur dent á, at næmingarnir brúka endurskin
og/ella endurskinsvest í skýming og myrkri. Evnið
verður tikið upp á ymsar hættir t.d. við
verndareinglum.

Frá okt. 2014

Flokslærarar

Súkklulyktir

Tá tann myrka tíðin byrjar, verður dentur lagdur á, at
tey sum súkkla hava góðar súkklulyktir á súkkluni.

Frá okt. 2014

Flokslærarar

Í bussi

Tá farið verður í bussi í skúlatíðini, er kravið, at

Flokslærari/ lærari, sum

næmingarnir nýta trygdarbelti, um slík eru í
bussinum.

skal túr við næm.

Tá farið verður útferð við leigubussi, syrgir skúlin fyri
at leiga buss við trygdarbeltum.
Úr skúla í frítíðarskúla

Í X mánaði tosa skúli og frítíðarskúli saman um,
hvussu næmingarnir á besta hátt koma úr skúlanum
til frítíðarskúlan. Hvør er tryggasta leiðin?

Frá aug. 2014

Leiðari og starvsfólk í
frítíðarskúla og
flokslærarar í 1. flokki

Ferðsluundirvísing
Skúlin ynskir at hava áhaldandi og góða undirvísing í allari skúlagongdini. Á henda hátt mennast næmingarnir til tryggan og
ábyrgdarfullan atburð í ferðsluni.
Evni

Gerð

Tíðarfreist

Ábyrgd

Ferðsluundirvísing alt
skúlaskeiðið

Læraraavegleiðingin frá MMR verður fylgd:

Frá aug. 2014

Flokslærarin í samstarvi
við aðrar lærarar hjá
flokkinum

Undirvísing við
løgregluni

Flokslærarin ger avtalu við SSP lærara um, at
løgreglan kemur á vitjan í 1. flokki.

Við skúlabyrjan

Flokslærari ger avtalu
við SSP lærara

At leggja tilrættis

Flokslærarin leggur til rættis ferðsluundirvísingina í
samstarvi við hinar lærararnar hjá flokkinum.

Við skúlabyrjan

Flokslærari í samstarvi
við lærarar kring flokkin

‐
‐
‐

1. ‐ 3. flokkur: Gonguroynd, Trygdarbelti v.m.
4. – 6. flokkur: At súkkla og Endurskin
7. – 9. flokkur: Hugburður, atferð og avleiðingar

Flokslærarar skulu í ársætlanini gera greitt, hvussu
ferðsla verður tikin við í undirvísingina

Ferðsludagur

Ráðið fyri Ferðslutrygd bjóðar vanliga øllum 8.
flokkum til ferðsludag, har dentur verður lagdur á
viðkomandi viðurskifti.

Á hvørjum ári

Flokslærari

Skeið

Lærarar fara á skeið í ferðslu, tá ið tey verða boðin út.

Á hvørjum ári

Skúlaleiðsla og lærarar

Fyrimyndir
Arbeitt verður fyri, at lærarar og foreldur minnast sín leiklut sum fyrimyndir hjá næmingunum.
Evni

Gerð

Starvsfólk skúlans:
‐ at koyra



Øll starvsfólk á skúlanum eiga at halda
ferðslulógina, herundir halda hámarksferðina,
at nýta trygdarbelti og ikki brúka handhildna
fartelefon, meðan koyrt verður

‐ gonguteigur



Starvsfólk, sum skulu tvørtur um vegin við
skúlan, skulu nýta gonguteigin



Tá lærarar súkkla í skúlahøpi, skulu teir nýta
súkkluhjálm.

‐ súkkluhjálmur

Foreldur/avvarðandi:
‐ Ferð
‐ Trygdarbelti



Á foreldrafundum verður tosað við foreldrini
um teirra ábyrgd og leiklutin sum ”tann góða
fyrimyndin”

Tíðarfreist

Ábyrgd

Frá aug. 2014

Skúlaleiðsla og
skúlastýri

Frá febr. 2015

Fokslærararnir

‐ javnan

‐ Seta børnini av bili




Evnið ferðsla er javnan á skránni á
foreldrafundum
Við jøvnum millumbilum ger skúlin átøk, sum
vísa á møguligar avbjóðingar

Samstarv
X‐skúli metir, at neyðugt er við einum breiðum samstarvi um ferðslutrygdina hjá næmingunum. Tí verður stig tikið til at luttaka í
fleiri ymsum átøkum.
Evni

Gerð

Tíðarfreist

Ábyrgd

Foreldrini

Ferðsluundirvísingin í X‐skúla byggir á teir førleikar,
næmingarnir hava við sær heimanífrá.

Frá aug. 2014

Flokslærarin




Løgreglan

Á foreldrafundum verður tosað um, hvat skúli
og foreldur kunnu vænta hvør av øðrum
Foreldrini verða mint á, at tey eiga at gera
venjingar úti í ferðsluni – bæði til gongu og
seinni á súkklu.

Skúlin samstarvar vanliga við løgregluna um
gonguroyndina í 1. flokki.

‐við skúlabyrjan á
hvørjum ári

Frá aug. 2013

SSP lærari
Skúlaleiðsla

Løgreglan eigur at verða tikin við, tá mett verður um,
hvussu vandamikið økið kring skúlan er í mun til
ferðslu.
Kommunan

Skúlin samstarvar við kommununa um
ferðsluspurningar.

Frá aug. 2014

Skúlaleiðsla

Nærumhvørvið

Skúlin hevur samskifti við grannarnir kring skúlan um

Frá aug. 2014

Skúlaleiðari

ferðsluspurningar.




Foreldrafundir

Samskifti við X‐handilin um vørukoyring til
handilin (parkering, avreiðing o.a.). Ger
lastbilførarar varugar við at børn ferðast á
økinum og fá teir at vísa atlit.
Skúlaleiðarin tosar við grannar um t.d.
parkering, sum kann ávirka sýni hjá børnum og
bilførarum í økinum.

Sí undirvísing

Frá aug. 2014

Flokslærarar

