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Kære forældre
Vi har et fælles ansvar for at børn og unge i Thisted kommune overholder færdselsloven ! Det gør de fleste heldigvis, men nogle få ulovlige, knallertkørende
elever skaber af og til problemer.
Derfor har vi i SSP-regi taget initiativ til at foretage en koordineret indsats i Thisted Kommunes skoler i tæt samarbejde med
Thisted Politi. På den enkelte skoles skoleintra kan den aftalte
procedure læses, så alle ved hvornår og hvordan skolerne vil
reagere, når ulovlig knallertkørsel finder sted på skolens matrikel.

Bemærk: Der er ens regler for alle
skoler !
Hanne Toft Andersen				Lejf Brogaard
Skolechef					SSP-konsulent
						9917 2066
Rådet for Større Færdselssikkerhed
”Når vi taler med de 14-15-årige, der allerede kører på
knallert, så fortæller 70 % af dem, at deres forældre godt
ved, at de drøner rundt på en knallert. Mange forældre
vælger altså at se den anden vej, fordi de fejlagtigt tror, at
det er ufarligt. Men det er altså hamrende farligt,” siger
Ursula Friis, projektleder hos Rådet for Større Færdselssikkerhed.
Stop ulovlig knallertkørsel !
Alle ved, at det kan være svært at sige nej, men ved
fælles hjælp kan I som forældre nå langt.

Brug hinanden

• Drøft problemet åbent på forældremøder og andre relevante steder
• Find en fælles holdning
• Kontakt altid den ”berørte forældre”. For husk, du er altid selv den 		
sidste, der hører noget, hvis det er dit barn, som gør noget ulovligt

Er du i tvivl kan du altid drøfte situationen med skolens SSP-medarbejder, kontakte SSP-konsulent Lejf Brogaard eller politiets ssp-betjent Morten Jensen, tlf.
7258 3081.
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Unge er udsatte i trafikken.

De står for 1/3 af samtlige ulykker – selv om de kun udgør omkring 10 % af befolkningen. Som forældre har du en klar opgave – du skal gribe ind !
Også selv om dine børn er fyldt 16 år og lovligt må køre på knallert:
”Det bedste du kan gøre er at lave klare regler for, hvordan og hvornår dit barn
må køre knallert. Hvis barnet er fyldt 16 år, så skal du slå fast, at han/hun ikke
må køre på en tunet knallert, ikke må køre med sprit i blodet og at han/hun skal
køre med hjelm. Hvis børnene ikke overholder de regler, så bør der være en
konsekvens. I sidste ende kan du tage knallerten fra børnene”, siger Ursula Friis
fra Rådet fra Større Færdselssikkerhed.

Dyrt uden forsikring

Hvis du ikke har tegnet den lovpligtige knallertansvarsforsikring, kan det blive
dyrt, hvis du bliver indblandet i et uheld. Også selv om du er uden skyld.

Eksempel

Kasper er 16 år og kører på en knallert, der ikke er forsikret. En mand træder ud
foran ham, og Kasper rammer ham. Kasper er uden skyld i ulykken, men han skal
alligevel betale. Manden kommer slemt til skade og er sygemeldt i tre måneder.
Hans méngrad er 8 %.

Kasper skal betale:

Tabt arbejdsfortjeneste i tre mdr. 75.000 kr.
Svie og smerte i tre mdr. 13.000 kr.
Tab af erhvervsevne 450.000 kr.
Méngrad 53.560 kr.
I alt 592.060 kr.
Oveni kommer udgifter til medicin og behandling. Erstatningen udbetales i første omgang fra en lovpligtig pulje, men
Kasper skal bagefter tilbagebetale pengene til puljen.
På www.trafik.dk er der mere information og gode råd om knallertkørsel.

Forældre er rollemodeller.

Dit barn har været i mesterlære i jeres bil i mange år. Har han/hun oplevet og
lært gode trafikvaner ?
Du kan tilmelde dit barn til knallertundervisning i Thisted Kommunale
Ungdomsskole, når dit barn er fyldt 15½. Ungdomsskolen kan kontaktes på tlf. 99172092 eller www.ungdomsskolen.thisted.dk
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Forslag til knallertaftale

3 knallertregler, som ikke er til forhandling
Jeg er mindst 16 år gammel, når jeg kører knallert
Det betyder:
• Jeg kører ikke på knallert, inden jeg er fyldt 16.
• Jeg kører ikke på knallert, før jeg har fået mit knallertbevis.
Jeg holder min knallert i lovlig og sikker stand
Det betyder:

•
•
•

Jeg kører ikke mere end 30 km/t.
Jeg tuner ikke min knallert, så den kan køre hurtigere end 30 km/t.
Jeg køber ikke ulovlige dele til min knallert.

Jeg kører i trafikken på en god og sikker måde
Det betyder:
• Jeg kører altid med hjelm.
• Jeg kører ikke to på en knallert.
• Jeg kører ikke, når jeg har drukket.
Vi er indforstået med, at ovenstående regler er gældende for vores familie.

Dato: __________			

Dato: __________

_________________________
(søns/datters underskrift)

__________________________
(mor/fars underskrift)

