Godt på vej
sammen

Kære forælder
Dit barn er netop blevet udvalgt til skolepatruljen og skal snart i gang med
uddannelsen, så han/hun kan blive klædt på til opgaven.

En betydningsfuld indsats
At være med i skolepatruljen er en betydningsfuld opgave, som giver dit barn
nogle vigtige kompetencer. Ikke blot i forhold til trafik og færdselsregler. Men også
i forhold til at gå forrest som et godt eksempel i trafikken og samarbejde med de
andre i skolepatruljen om at hjælpe deres yngre skolekammerater sikkert i skole i
hver dag.
Senere vil dit barn måske opleve, at tiden i skolepatruljen er en god erfaring at tage
med sig, når han/hun eksempelvis vil søge et fritidsjob. Her kan dit barn bruge sit
skolepatruljebevis som reference.

Støt op om dit barn
Du kan som forælder være med til at bakke op om dit barn i skolepatruljen. Det kan
du eksempelvis gøre ved at sørge for, at dit barn kommer af sted til tiden hver dag.
De fleste skolepatruljer møder ind ca. 20 minutter før klokken ringer, og de andre
elever og deres forældre regner med dit barn. Så det er væsentligt, at dit barn påtager
sig dette ansvar – også selvom det regner eller sner. Og når det så bliver rigtig surt
i januar og februar, så kan du som forælder være med til at anerkende deres indsats
under kampagnen Den Sureste Uge i uge 5.

Husk!
At dit barn er forsikret af skolens arbejdsskadeforsikring, når han/hun står skolepatrulje, idet de er omfattet af reglerne i arbejdsskadesikringsloven. Dit barn vil stå
skolepatrulje et sted, som politiet har vurderet er sikkert for skolepatruljen – som
oftest i et fodgængerfelt. Det er dog stadig vigtigt, at dit barn er opmærksomt i
trafikken, tager sit ansvar alvorligt og er iført skolepatruljens udstyr.

Med venlig hilsen
Dit barns lærer og Rådet for Sikker Trafik

Fakta om skolepatruljerne
• Skolepatruljerne har eksisteret i Danmark i mere end 70 år.
• I dag har omkring hver anden skole en skolepatrulje, som består af
elever fra 6.-9. klasse.
• Skolepatruljerne har en instruktør, som uddanner eleverne og
fører tilsyn – evt. sammen med politiet. Ofte er instruktøren skolens
færdselskontaktlærer.
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Jeg tillader hermed, at mit barn deltager i skolepatruljen
på sin skole
Dato og underskrift:
Gives til tilsynsførende politibetjent
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