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Ved at se en cykel blive smadret fik børnene en fornemmelse af, hvor galt det kan gå. hvis man
som »svag trafikant« kommer i karambolage med en lastbil. Foto: Morten Dueholm

Trafiklære i og
over øjenhøjde
Karup-børn fik i går lov at bestige en stor lastbil
og lærte om at passe på sig selv i trafikken.

TRAFIK
Af Jens Peder Østergaard
jepo@berlingskemedia.dk

KARUP: »Jeg havde kørt tre
over, for jeg kunne kun se fem
kegler,« lød det fra en 3.klasses
elev, der havde været op i den
store tanklastbil for at kigge i
spejle og forsøge af spotte flest
mulige af de kegler, der skulle
gøre det ud for mennesker på
højre side af lastbilen.
Det var i går på parkeringspladsen ved Karup Skole, hvor
alle elever fra 2. til 7. klasse

havde anskuelighedsundervisning i trafiksikkerhed.
Bogstavelig talt både i og over
øjenhøjde. For alle de cirka
260 børn fik lov at stige op og
prøve at sidde i førersædet på
en 16 ton tung og splinterny
tanklastbil, der i sig selv vejer
16 ton og med last kan komme
op på 40 ton.
Tankbilen var tom under
skolebesøget - var slet ikke taget i brug endnu - men rigelig
tung til at forvolde stor skade,
hvis uheldet sker. Det viste
chaufføren, Michael Hansen,
ved at køre over en gammel
cykel, som han havde fået stillet til rådighed. Med en enkelt
baghjulsoverkørsel var cyklen

lige til skrot...

Gratis gule veste

Besøget af Michael Hansen
og hans lastbil fra det lokale vognmandsfirma, J. Chr.
Koldkur i Fårbæk, var et velkomment tilbud på Karup
Skole, hvor børnene som på
alle andre skoler, jo skal lære
om trafiksikkerhed.
»Det er nok ekstra vigtigt for
vores børn, for herude har vi
jo både en hovedvej gennem
byen og en masse tung trafik
- eksempelvis i en længere periode hvert år med både lastbiler og store traktorer til og fra
kartoffelmelfabrikken«, sagde
skoleleder Thomas B. Smidt.

I førerhuset fik børnene lejlighed til at se, hvad lastbilchaufføren kan se - og ikke se - i spejlene på højre side.

Derfor fandt skolen det både kærkomment og yderst relevant, da Michael Hansen,
der er forælder til en pige i 2.
klasse på Karup Skole, bød sig
til med lastbil og det hele. Også
fordi der fulgte gule refleksveste til alle skolens elever til og
med 7. klasse. Vestene er sponseret af gruppen Aktiv Karup,
som Michael Hansen også er
med i, og som jævnligt arrangerer lokale begivenheder.
Ydermere havde Aktivgruppen fået de lokale dagligvarebutikker, Rema 1000 og
Superbrugsen, til at sponsere
vand og frugt, og også den del
blev vel modtaget.

Michael Hansen, forælder og ansat i et lokalt vognmandsfirma,
gav børnene på Karup Skole anskuelighedsundervisning i trafik.

