SKOLEPATRULJEN

Kaotisk billede fra skolepatruljens arbejdsplads, - især om morgenen

Skolepatruljen på Mørke skole har med et smil ført tusindvis af børn sikkert over Kirkevej. Det lader
til at sikkerhedsforanstaltningerne omkring skolen fungerer efter hensigten, og vi er glade for, at
ordningen med elevernes store indsats kan fortsætte.
Alle er vist klar over, at det er et stort ansvar, SP´erne har taget på deres skuldre ved hver dag at
skulle lukke af for trafikken for at lede jeres børn sikkert over vejen både til og fra skole.
Men, men, men, hvornår går det galt? Se ovenstående billede! Hver morgen er der kaos, og det er
blevet værre år efter år. Alt for mange forældre, der kører deres børn til skole, er med til at øge
risikoen for de elever, der selv går eller cykler til skole. Til tider holder der 10 – 15 biler, busser og
lastvogne og spærrer for SP´ernes udsyn. En del forældre glemmer helt, hvordan de skal reagere,
når der er kaos og bliver holdende. Det gør det hele endnu værre.
DERFOR kære forældre, gør jeres børn en STOR tjeneste, lær dem at gå eller cykle til skole. Det
vil øge sikkerheden for alle.
Byens borgere, der kommer forbi, har vænnet sig til de to gule personer med skilt og bandoler, der
står i krydset ved Ternevej/skolen hver morgen, middag og eftermiddag. Det er er dejligt at se, at
alle voksne, der kommer med børn eller alene, også respekterer dem. Det giver en god moralsk
opbakning.
SP´arbejdet er jo, som I nok alle ved, et frivilligt stykke arbejde, som eleverne i 6. og 7. klasse
påtager sig for jeres børns skyld. På landsbasis har SP´institutionen reddet mange børn fra at blive
lemlæstet eller dræbt. Det kan man læse i årsberetningen fra ”Rådet for Sikker trafik”, der hvert år
uddeler priser til heltemodige SP´ere, der har reddet børn, der har overset eller ikke villet lystre
SP´ernes arbejde. SP´erne får ingen løn for deres arbejde, til trods for de skal stå ude i al slags
vejr.
Skolen giver dem en tur med én overnatning i april/maj måned.

Jeg vil bede alle forældre, der kører deres børn til skole og følger dem ind i klassen, om at benytte
skolens parkeringsplads og ikke runddelen til parkering, da skolebussen ikke kan komme
rundt, hvis I parkerer her.
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