
 

Oplæg til procesplan omkring trafik på skolen 
 

På Taastrup Realskole er vi meget opmærksomme på sikkerheden for eleverne, når de tager til og fra skole. 

Det kræver, at der er en tydelig og let afvikling af trafikken i spidsbelastede tidsrum.  

Det må til enhver tid forventes, at alle forældrene overholder færdselsloven. Derudover har skolen sendt 

specifikke retningslinjer ud omkring brug af ”kys og kør” lommen foran 0. klasserne, og hvor det er angivet, 

hvordan man lettest sætter sit barn af på Elme allé, ved Fakta samt på Dorphs Allé. 

Det er vigtigt, at der hele tiden er et godt samarbejde mellem skole og hjem også omkring sikkerheden for 

eleverne. Dette er en del af den aftale, som man indgår i, når man indskriver sit barn på Taastrup Realskole.  

Når en forælder første gang handler mod aftalen, vil det blive påtalt og noteret af skolens personale. Når 

sikkerheden tilsidesættes anden gang, vil der blive sendt skrivelse til pågældende hjem med en erindring 

om gældende praksis. Tredje gang vil man blive indkaldt til samtale hos skolens ledelse, hvor vigtigheden af 

et samarbejde, som også gælder trafiksikkerheden omkring skolen, vil blive præciseret.  

Såfremt ovenstående proces ikke fører til en mere sikker adfærd, må der i hvert tilfælde tages stilling til om 

alle forsøg på et godt samarbejde er udnyttet. På den baggrund vil skolen træffe beslutning, om der er 

grundlag for et fortsat samarbejde. 

På næste side er det nuværende opslag, der ligger på skolens hjemmeside, og som forklarer 

retningslinjerne for trafik omkring skolen. Skolen er løbende i dialog med driftsbyen i Høje Taastrup 

kommune, omkring forbedringer og sikkerhedstiltag på vejene. Taastrup Realskole har egen skolepatrulje, 

som står ved fodgængerfeltet på Østerparken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trafik omkring skolen 
 

Kære forældre 

Vi har en del trafikale udfordringer omkring skolen i morgentrafikken. Vi anbefaler derfor, at du sætter dit 

barn af enten ved Fakta (1), eller ved andre parkeringspladser i nærheden af skolen omkring Østerparken 

eksempelvis (2). Hvis du benytter dig af parkeringspladsen ved Fakta så er der skolepatrulje (3) når dit barn 

skal over vejen. 

  

Lige uden for skolens SFO, markeret med                            er Kys og kør. Bemærk at det hér ikke er tilladt at 

parkere, pladsen er udelukkende beregnet til at sætte børnene af og køre videre. 

Elme allé,              , er ud over afsætning af elever også der hvor skolens personale kan parkere, så vi 

henstiller til at sætte eleverne af andre steder, og så lader dem gå selv den sidste del af vejen.  

Bemærk lovgivningen på området omkring parkering og almindeligt hensyn i trafikken.  
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