Godt på vej
sammen

Hvad siger reglerne?
Ansvar for skoleelevers til og fra skole

I henhold til færdselslovens § 3, stk. 3, påhviler det politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den
kørende trafik på deres vej til og fra skolen.

Etablering af fodgængerfelter,
fartchikaner etc.

Jf. LBK nr. 1055 af 9. november 2012 § 3 stk. 3.

Hvor må skolepatruljen stå

Skolepatruljen arbejder inden for et særligt begrænset område tæt på skolen, der kan
være afmærket med advarselstavle A 22 ”børn” suppleret med en undertavle med
teksten ”Skole” samt to gule blinksignal Z 93. Dette skal være tændt, når skolepatruljen
arbejder.

Forudsætter skolepatruljeordningen, at de farer og risici, som trafikforholdene det
pågældende sted frembyder for eleverne, i videst omfang er søgt afhjulpet ved
etablering af færdselstekniske anlæg, således at skolepatruljens opgave primært er
at sikre, at de øvrige elever på korrekt måde gør brug af disse anlæg.

Bemærkning til eksisterende skolepatruljer: Jf. BEK 802 § 66 stk. 3 skal advarselstavlen
fra 1. januar 2022 være suppleret med undertavlen “Skole” og dermed erstatte den
nuværende “skolepatruljen arbejder”.
Skolepatruljen må kun dirigere
skolens elever

Jf. Færdselslovens § 89 må skolepatruljen kun udøve sin myndighed over for skolens
elever og har ikke hjemmel til at standse eller på anden måde at regulere den øvrige
trafik. En skolepatrulje må altså kun dirigere skolens elever. I forhold til trafikken er skolepatruljens rolle tilbageholdende og må udelukkende appellere til trafikken om
at standse, så det bliver muligt at sende ventende elever over vejen.

Hensyn til skolepatruljen

Trafikanterne skal i henhold til Færdselslovens § 3 stk. 2 vise særligt hensyn over for
skolepatruljer.

Udstyr

Jf. LBK 1072 af 7. september 2010 samt Arbejdstilsynets Bekendtgørelse 1706 af 15.
december 2010 omfatter det obligatoriske udstyr for enhver skolepatrulje i funktion en
flourescerende gul vest med reflekterende hhv. skråtsiddende og dobbelt vandrette
bånd.
Skolepatruljens veste og regnslag skal være sikkerhedstestet og -godkendt og mærket
med standarden EN 471 kl. 2. Det reflekterende materiale på håndskiltene skal som
minimum opfylde kravene i standarden EN 13 356.

Forsikring
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Under udførelse af deres patruljearbejde er skolepatruljerne omfattet af reglerne i
arbejdsskadesikringsloven jf. §§ 2 og 5-7.

