
En mere sikker skolevej 

 

Ændringer af parkering 

Ved Virupskolen fra d. 19. november. 

 

Kære forældre 

  

Rigtig mange af eleverne på Virupskolen cykler eller går til og fra skole. Det er vi 

meget glade for, og derfor vil vi gerne gøre færdslen ved skolen så sikker som mulig. 

Der er alt for meget trafik omkring skolen om morgenen, og nu hvor det også er 

mørkt, er det ikke de bedste betingelser for en sikker skolevej. Det skal vi gøre noget 

ved. Sammen. 

 

Skolebestyrelsen har sammen med ledelsen derfor besluttet at ændre reglerne for, 

hvor biler må holde ved og omkring skolen.  

 

Skolens parkeringsplads bliver fremover forbeholdt skolens personale fra kl. 7:00-

15:30. Desuden bliver parkeringspladsen lukket i den ende, der ligger nærmest 

skolen, så alt ind- og udkørsel kommer til at foregå ved samme indkørsel. Dette 

træder i kraft mandag d. 19. november 2018. 

 

Afleveringsmuligheder og parkeringspladser 

Hvis eleven bliver kørt til skole, er der mulighed for at sætte eleverne af ved de 

forskellige parkeringspladser, som vist på kortet eller i de to små lommer ude på 

Virupvej - de såkaldte “kys og kør-lommer”. Fra disse parkeringspladser er der en 

sikker gå-rute til skolen for både børn og voksne. Der er skolepatrulje til stede fra kl. 

7.50, som hjælper eleverne over vejen. Vi vil gerne understrege, at man ikke må 

parkere i lommerne, da det blokerer for andre forældre og for skolebussen. 

 

Hvis du, i forbindelse med aflevering eller afhentning af dit barn, har behov for at gå 

ind på skolen, er du meget velkommen til at parkere på et af følgende steder, som er 

markeret på det vedlagte kort: 

 

● Parkeringspladserne på Virup Skovvej ved fodboldbanerne 

● Parkeringspladserne mellem multibanen og skovbanerne 

● Parkeringspladserne ved stationen  

● Parkeringspladsen ved klubben  

 



 

 

 

Skolebus 

I øvrigt minder vi om, at alle elever jo kan benytte skolebussen, der kører om 

morgenen og om eftermiddagen. Nu hvor vi er gået ind i de mørke vintermåneder, 

kunne det være et godt alternativ. Bussernes stoppesteder og ruteplan kan ses på 

skolens hjemmeside: 

http://virupskolen.skoleporten.dk/sp/p502713/foreside?pageId=f882d11d-e4ae-49f5-

a086-d0c083398958 

 

Vi håber med denne ændring at øge trafiksikkerheden for vores børn og unge.  

 

Med venlig hilsen  

Skolebestyrelsen og ledelsen på Virupskolen  

http://virupskolen.skoleporten.dk/sp/p502713/foreside?pageId=f882d11d-e4ae-49f5-a086-d0c083398958
http://virupskolen.skoleporten.dk/sp/p502713/foreside?pageId=f882d11d-e4ae-49f5-a086-d0c083398958

