Cykelpolitik på Ådalskolen
Vi vil gerne cykle. Vi vil gerne have vores elever til at cykle. Vi tillægger cykling i forhold til andre
transportmidler en værdi i sig selv, fordi
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cykling er en fysisk aktiv bevægelse (jf. værdigrundlag), som giver frisk luft og god motion
cykling tilgodeser det obligatoriske skemaløse fag ”færdselslære” med praktisk trafiktræning
gode cykelfærdigheder øger elevernes selvstændige handlerum og dermed frihed
cykling udvider skolens pædagogiske og faglige muligheder
cykling er klimamæssigt politisk korrekt (jf. verdensmålene)
cykling er økonomisk sund fornuft for eleverne, forældrene og skolen

Cykelaktiviteter bør meddeles forældre og elever senest to dage, før de finder sted. Individuelle aftaler, fx
om at blive inde i byen, køre fra på hjemvejen eller tage en bus, skal principielt indgås forlods mellem
forældre og lærere.
Når eleverne har fået at vide, de skal ud at cykle, forventer vi, at de møder op med en størrelsesmæssigt
passende cykel i lovlig stand, cykelhjelm og fornuftigt tøj til vejret. Skolen sørger for, at alle elever til og med
sjette klasse bærer gule veste på cykelturene.
Afhængigt af den enkelte klasse kan klasserne og SFO’en helt fra indskolingen foretage småture på åstien, fx
til Åbakkens legeplads.
Fra tredje klasse kan vi cykle længere ture på cykelstierne. Fra fjerde klasse kan vi krydse veje og fx cykle ind
til Odense, idet vi tager os god tid og vælger cykelstier og sparsomt befærdede veje, ligesom vi trækker
cyklerne over veje, vi skal krydse, bruger fodgængerovergange og i det hele taget udviser en eksemplarisk,
forsigtig, hensyns- og respektfuld færdsel og omgang i trafikken.
Når vi cykler med elever fra tredje til sjette klasse, vil en lærer cykle forrest og en bagerst. Lærerne har
mobilkontakt og kan også kontakte skolen, som er orienteret om vores rute og tider, så vi kan rekvirere hjælp
og transport af havarerede cykler og elever om nødvendigt. Til cykling med 2 klasser skal vi minimum være 3
lærere. Vi cykler ikke med grupper større end to klasser.
Fra 7. klasse forventes eleverne selv at kunne transportere sig på cykel fx i forbindelse med
idrætsundervisning udenfor skolens område. Eleverne sendes oftest afsted og instrueres i at køre alene eller
i små grupper, da dette er det sikreste, når eleverne har en vis selvstændighed.
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Elever, som af fysiske eller psykiske grunde ikke kan cykle, må tage fx offentlig transport eller blive kørt af
deres forældre eller skolens personale afhængigt af de praktiske omstændigheder. Vi opfordrer forældrene
til at træne cykling i trafikken med deres børn og støtte dem i troen på, at de også kan klare de udfordringer,
en cykeltur kan byde på.
Eleverne undervises løbende i færdselsregler såvel som vores egne “gruppe-cykel-regler”, som kort går ud
på at holde god afstand og advare hinanden, når der kommer andre trafikanter, og i enhver sammenhæng
give tegn i ekstra god tid.
Kunster, akrobatiske udfoldelser og anden opvisning går vi meget ind for, men de er selvfølgelig bandlyst, når
man færdes i trafikken.
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