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Den 3. april startede en masse nye elever på Sophieskolen - forårsbørnene.
Det betyder store ændringer i disse børns daglige rytme.
Der er en masse nye kompetencer, der skal tillæres og afprøves.
På skolen giver det hvert år, på den mest positive måde, udfordringer af vores
daglige vaner. De nye elever udfordrer både ude og inderum.
Dejligt med så mange nye ansigter på vores skole.
Børnene kommer jo ikke alene, de har også en flok forældre ”med”, som vi skal
lære at kende og samarbejde med. Vores daglige vaner bliver også her udfordret
og udviklet.
Noget at det, som i perioder har fungeret rigtig godt – og i andre perioder er presset - er vores trafik til og fra skolen.
69 nye elever, hvor ganske mange ikke har mulighed for / evner til at cykle, skal
jo ankomme på en måde. Ofte sker det med bil.
Her er der få og enkelte regler, som er gode at følge.
Her kommer en lille opsummering:
P-pladsen på Merkurs Plads 4 er primært til personale parkering samt afsætning.
Her skal bemærkes, at der er to tidspunkter (7.00-9.00 og 13.00-15.00) hvor
venstresving ikke er tilladt. Det handler om flow i trafikken.
På Poul M. Møllersvej er der flere muligheder for parkering – godt nok lidt væk fra
skolen, men der er et par gode P-pladser fra skolen ned mod hallen.
Så er der vores ”kys og kør” område – her parkeres der ikke, men standses i kort
tid for at sætte børn af eller hente børn. Ret enkelt opskrift, men desværre fungerer det ikke særlig godt.
Situationen, som ses på billedet her til venstre, kunne være taget på hvilken som
helt af ugens dage – det blokerer med parkerede biler - og giver derfor ikke det
flow, der skal til.
Lige en bemærkning til handicap P- pladserne, som alle ved, forbyder færdselsloven, at man standser eller parkerer der, hvis man ikke har det rigtige skilt i bilens
vindue – det giver vist mindst en bøde på 1500 kr.
Så for lige at afslutte dette indlæg om trafik:
Det gode råd er altid at komme i god tid – især hvis man vil følge sit barn helt ind
på skolen – så er det bedste sted at parkere på en af P- pladserne ned mod hallen
på Poul Martin Møllersvej.
Alle ønskes en rigtig god weekend
På ledelsens vegne
Jan Axelsen

