Lemvig d. 18. januar 2018
Dit barn har tilmeldt sig Ungdomsskolens Knallertkøreskole.
Vi glæder os meget til gennem teori og praksis, at få uddannet endnu
flere sikre trafikanter, der kan passe på sig selv og andre i trafikken.
I som forældre har stor betydning for de unges adfærd i trafikken. I har også afgørende
indflydelse. Derfor er det vigtigt, I tager del i processen, når jeres barn begynder at køre
knallert.
Det kræver færdigheder at beherske en knallert - kendskab til regler, sikkerhedsudstyr
og risikoforståelse. Færdigheder som trænes i undervisningen, når man tager et knallertkørekort.
Men unge mangler erfaring og til tider mod, til at sige fra overfor vennerne. Det kan du
give dem som forældre, hvis du...




Snakker trafik og kørsel på knallert med dit barn.
Viser interesse for knallerten ved at stille krav og lave klare aftaler.
Følger op på aftaler med konsekvenser, hvis aftalerne ikke overholdes.

SSP Lemvig Kommune
Der er en del risikoadfærd på scootere blandt unge i vores byer i kommunen. SSP opfordrer på det kraftigste til at forældre/fædre jævnligt prøvekører deres unges scootere for
at sikre sig at hastigheden ikke overstiger hvad scooterne er bygget til og sikre forsvarlig
kørsel. Ved hasarderet kørsel opfordrer vi til at man kontakter SSP eller Politiet såfremt
man har opklarende oplysninger. Vi ønsker en kommune med ”sikker trafik for alle”.

Regler for lille knallert
Vær sikker på, at I alle kender og respekterer reglerne, som er gældende, når man kører
lille knallert









Du skal være mindst 15 år og have knallertkørekort, før du må køre i trafikken.
Du må højst køre 30 km/t.
Du skal bruge en godkendt styrthjelm.
Du må ikke køre spritkørsel.
Der må kun sidde én person på knallerten.
Du skal følge de færdselsregler, der gælder for cykel.
Du skal have dit knallertbevis/kørekort på dig, når du kører knallert
Har din knallert ikke nummerplade, skal du have forsikringsbevis på dig.

På Sikker Trafiks hjemmeside er der en forældredel med gode råd, information om regler, risiko og konsekvens. Derudover er der en kedelig statistik over alvorligt tilskadekomne i trafikken. http://sites.sikkertrafik.dk/knallert/

Lad os i fællesskab sørge for, at risikoen for at indgå i en sådan statistik
holdes på et minimum.
Med venlig hilsen Ungdomsskolens ”Knallert-trænere”.
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