Trafiksikkerhed og færdselsregler * Sikkerhed på Rathlouskolen
Trafiksikkerhed og færdselsregler
En del børn cykler eller går til skolen. De skal naturligvis være opmærksomme på visse
knudepunkter i byen.
En del børn bliver kørt til skolen. Især tæt på kl. 8.15 giver det problemer, da
standsnings- og parkeringsforholdene ved skolen er begrænsede.
Undgå at standse helt tæt ved fodgængerfeltet, hvorved de gående får problemer.
Den nuværende skiltning ved bygningerne Jarlings Hus, Nr. 79 og Bakkehuset, tillader 30
minutters parkering i tidsrummet kl. 6.00 - 17.00 på hverdage. Vær derfor opmærksom
på, at parkering ikke er tilladt ved eksempelvis aftenarrangementer.
Overfor Bakkehuset ligger beboerforeningen »Teglgården« (Rosensgade 72-74). Deres
parkeringsplads er privat og kan derfor ikke benyttes af Rathlouskolens forældre.
Parkeringspladsen ved gymnastiksalen er til skolens medarbejdere, og må ikke anvendes
til af- og pålæsning, da der er meget begrænset plads, og kun én til - og frakørsel.
Der er gode standse- og parkeringsmuligheder ved Restaurant Skovbakken, og derfra er
der kun kort til Rathlouskolens indgang ved 1.- 2. klasserne. Vi opfordrer til at bruge
denne parkeringsplads.

Buskørsel
Ved befordring over længere afstande (eksempelvis til udlandet) indskærper Rathlouskolen altid følgende overfor det anvendte
busselskab:
”Det er væsentligt for skolen at præcisere, at vi forventer at alle lovbefalede retningslinjer efterleves såsom overholdelse af
fartgrænser, overholdelse af køre- og hviletids-bestemmelser evt. udskiftning med udhvilet chauffør, at de påkrævede tilladelser til
buskørsel er til stede og at bussen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand m.v.”
Derudover kræver skolen altid, at den reserverede bus, er udstyret med sikkerhedsseler til alle passagerer (dette er gældende på alle
ture).
Kørsel i private biler
Befordres skolens elever i private biler, er følgende regler gældende (jf. Politiets færdselsafdeling)
* alle skal sidde i tre-punkts-sele
* børn under 135 cm. skal sidde på pude og må aldrig sidde på forsædet
* dog kan børn på bagsædet ved lejlighedsvis kørsel og over kortere afstande, undlade pude til
pladsen i midten, såfremt der ikke er plads.
Rathlouskolens retningslinjer for cykelture (når der er tale om fælles ture i skoleregi).
Alle deltagere på cykelture i skoleregi på Rathlouskolen skal bære cykelhjelm, og alle cykler skal være lovlige. For ture med elever fra
0. til og med 6. klasse gælder det desuden, at alle bærer refleksvest.
0.-3. klasse kører ikke på cykelture udenfor skolens område.
4.-6. klasse har minimum to lærere, eventuelt én lærer og én forælder, med på tur pr. klasse, hvoraf den ene kører forrest og den
anden bagerst. Turene skal så vidt muligt foregå på cykelsti. Ved to klasser er der minimum tre lærere.
7.-10. klasse kan tage på kortere ture i nærområdet med en enkelt faglærer, samt efter aftale cykle i mindre grupper uden lærer i
forbindelse med undervisning i nærområdet. Såfremt elever cykler uden lærer, skal der medbringes mobiltelefon og være klare aftaler
om rute, mødested, tidspunkt mm.
  
  
Brug af cykelhjelm
Alle i elever skal bære cykelhjelm på fælles cykelture. (undtaget er dog, når eleverne eksempelvis selv cykler til idræt i Spektrum
Odder). Skolen vil dog på det kraftigste anbefale, at der altid bruges cykelhjelm – også når der cykles til og fra skolen.
Sikkerhed under ”andre aktiviteter”
Rathlouskolens retningslinjer for undervisning og vandaktivitet i bassin og ved badeudflugter til åbent vand
Undervisning og vandaktivitet i bassin samt badeudflugter til åbent vand foregår altid under ledelse af en lærer med minimum en
opdateret bassinlivredderprøve.
Det påhviler skolen at sikre sig, at de fornødne sikkerhedskrav i svømmehallen er opfyldt. Samtidig påhviler det læreren at have
fornødent kendskab til svømmehallens sikkerhedsudstyr.
For hver påbegyndt 15 elever skal der være en lærer eller anden voksen person, der opfylder sikkerhedsbestemmelserne, dvs. en

person, der som minimum har en bassinlivredderprøve. For vandaktiviteter med 0.-6. klasse skal der dog minimum være to voksne til
stede, der overholder sikkerhedsbestemmelserne til stede.
Såfremt eleverne undervises i udspring, skal vanddybden være tilstrækkelig til, at der ikke opstår fare for eleverne, dvs. en dybde på
mindst 1,5 - 2 meter ved siddende stilling og mindst 2 - 2,5 meter ved stående stilling.

Badelande og åbent vand
Badning under ekskursioner og lignende, herunder badning i badelande, må alene finde sted, hvis det kan foregå under fuldt
betryggende forhold.
Hvis badning foregår på friland, skal læreren, inden badning tillades, have en sikkerhed for, at bund- og strømforhold mv. ikke
frembyder nogen fare.
Badning må kun foregå på et for eleverne nøje afgrænset område, som er let at overskue, og hvor alle kan bunde. Der skal være
mindst to voksne, hvoraf den ene opholder sig på land, medens den anden deltager i badningen og markerer ydergrænsen for det
tilladte område.
Begge de ledsagende skal som minimum have en gældende bassinlivredderprøve, og der må ikke være mere end 15 elever i vandet
på samme tid, og eleverne bør have besked på at holde sammen to og to.
Ovenstående i henhold til §7 og §11 i bekendtgørelse nr. 38 af 10. januar 1995 om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden.
Rathlouskolens retningslinjer for kanosejlads
Kanosejlads på Rathlouskolen foregår under ledelse af certificeret kanoinstruktør (kanosamraadet eller minimum EPP2 niveau). Det er
kun elever fra 8. til 10. klasse der tager på kanosejlads og eleverne skal være i stand til at kunne svømme minimum 400 meter.
Kanoture må kun finde sted mellem 1. maj og 1. oktober, og kun såfremt vandtemperaturen er over 10°C og vinden under 5 m/s. Der
må ikke sejles over 100 meter fra land.
Det forudsættes, at eleverne er i fornuftig paddelbeklædning, og at de bærer godkendt redningsvest (CE-mærket) – ikke svømmevest
– i signalfarve. Kanoerne skal være synet og godkendt af søfartsstyrelsen (mærkat på kanoen).
Minimumskrav til bemanding på en kanotur er én kanoinstruktør samt en anden erfaren voksen padler i kanoen per 10 kanoer (20
elever). Optimalt set én kano med to instruktører per 10 kanoer.
Kanoture må kun foregå i lukket farvand (åer og søer)
Skilejrskole
Alle deltagere på skilejrskoler i skoleregi på Rathlouskolen skal bære skihjelm, og ingen det er ikke tilladt at køre offpiste eller i
funparks.
Elever skal som minimum køre tre og tre sammen, og hver gruppe skal medbringe mobiltelefon.

Rathlouskolens retningslinjer for elevers deltagelse i klatreaktiviteter
Klatreaktiviteter i skoleregi foregår med certificeret instruktør fra klatresamrådet (væg eller træ).
Arrangementer afholdes efter klatresamrådets norm for sikkerhed ved åbne arrangementer.
Kano: www.kanosamraadet.dk
Klatring: www.klatresamraadet.dk
Bassinlivredderprøve: se www.svoem.dk for indhold
Andre aktiviteter
Mountainbike, kajak, riverrafting og andre friluftssportsaktiviteter finder kun sted efter aftale med skolens ledelse og forældres
tilladelse.
Førstehjælpskurser
Elever:
I indskolingen og på mellemtrinnet stifter eleverne kendskab til førstehjælp gennem den daglige undervisning, eventuelt via materiale
fra Dansk Røde Kors (www.skole.drk.dk).
I 7. og 9. klasse tilbydes eleverne fra skoleårets start(inden lejrskole) et førstehjælpskursus indeholdende minimum hjerte-lungeredning og livreddende førstehjælp.
Medarbejdere på skolen:
Medarbejdere på Rathlouskolen skal hvert andet år have vedligeholdt deres førstehjælpskursus indeholdende som minimum hjertelunge-redning og livreddende førstehjælp af certificeret instruktør.
Andet
Når der arrangeres ture udenfor skolens område med elever skal der medbringes mobiltelefon samt førstehjælpstaske. 5 stk.

førstehjælpstasker (vandtætte) findes på kontoret og skal indeholde:
Plaster
Renseservietter
Kompresforbindinger – flere størrelser
Lille saks
Antihistaminer (høfeber, insektstik, brandmænd mm)
Pinex /panodil (til lette smerter)
Hurtige kulhydrater (sukkersyge)
Antichoktæppe
Flåttang + pen til markering af bidsted + seddel til orientering af hjemmet
Ispose
Sportstape
Plastichandsker
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