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Taktisk plan version 2 for skolepatruljeeventet  
”Sureste uge 5” – 2019 

 
1.0 Situationen 

Rådet for Sikker Trafik til kommuner og politikredse opfordret til medvirken i en skolepatruljekampagne med det 
formål, at vejenes interessenter anerkender og roser landets skolepatruljeelever.  
Rådet har kontaktet Danmarks Meteorologiske Institut i henseende til, hvornår det vejrmæssigt på året er det 
dårligste vejr, hvilket efter instituttets statistikker er uge 5 set i henseende til nedbør, mørke og nedsat 
sigtbarhed.  
Rådet anbefalede landets kommuner og politikredse at bakke op om dette kampagnearrangement i uge 5-2019 
(perioden 28/1-1/2-19) med besøg af de enkelte skolepatruljer for at give disse et skulderklap med ros for deres 
indsats samt evt. overbringe dem en symbolsk gave i form at f.eks. kage, huer eller andet efter egen lokal 
beslutning. 
Det bemærkes, at denne kampagne ikke fremgår af aktivitetskalenderen for færdselskampagner i kalenderåret 
2019. 
 
Trafiknetværk Nordsjællands kampagnegruppe har på et møde 29/11-18 i Hørsholm besluttet at forestå 
understøttelse af en samlet indsats. Projektmedarbejder Maria Risom Laursen, Rudersdal Kommune påtog sig 
opgaven som TFN-eventkoordinator og har som sådan været i dialog med Rådet for Sikker Trafik for nærmere 
afklaring. 
Maria Risom Laursen har herom udfærdiget en skrivelse af 4/12-18, der af undertegnede 14/12-18 via mail er 
udsendt til de 13 kommuners vejforvaltningers hovedmailadresser. 
Af skrivelsen fremgår, at rådet til uge 5 får udarbejdet en film med fokus på skolepatruljernes indsats året rundt 
og med opfordring til, at skolernes elever og deres forældre anerkender skolepatruljerne, når de møder dem om 
morgenen. 
 

2.0 Opgaven 
Formålet er i uge 5 at opsøge et flest muligt antal skolepatruljesteder for der at give eleverne et velfortjent 
skulderklap samt evt. en form for gave betalt af vedkommende kommune.  
Tanken er, at de nordsjællandske vejforvaltninger og politikredsen efter en plan besøger et flest muligt antal 
skoler med skolepatruljer. 
 
I Nordsjællands Politikreds findes 182 kommunale og private grundskoler, hvoraf 82 har skolepatruljer, med i alt 
151 overgangssteder, der i antal fra skole til skole svinger mellem 1-5 overgangssteder.  
Ressourcemæssigt er det ikke muligt for politikredsen i løbet af en uge at stille mandskab til besøg af alle 82 
skoler, hvorfor der vil blive udvalgt et realistisk antal besøgssteder. 
De udvalgte skoler med skolepatruljer tilstræbes i kampagneperioden at få 1 fællesbesøg af repræsentanter fra 
henholdsvis vejmyndigheden og Nordsjællands Politi. 
 
I forhold til gaveideer vil TFN.s eventkoordinator, Maria Risom Laursen, Rudersdal Kommune, til de deltagende 
kommuners vejforvaltninger videresende et ideoplæg fra Helsingør Kommune om indkøb af pangfarvede huer 
som gaver til skolepatruljeeleverne. 
Vejforvaltningerne kan selv forholde sig til denne mulighed samt medbringe gaveeffekterne ved besøgene. 
 
TFN-kampagnegruppen evaluerer den samlede indsats på et møde 7. februar 2019. 
 

3.0 Udførelse og manøvreide 
Politioperativt udføres de koordinerede besøg af henholdsvis Forebyggelses- og Nærhedscentret fra Station Midt 
og Færdselscentret fra Station Vest. 
Færdselscentret v/ Jørgen Rath Nielsen er operativ koordinator. 
Politikredsens Forebyggelsessekretariat forestår den administrative understøttelse og koordinerer den fælles 
indsats mellem vejmyndigheden i hver kommune og politikredsen. 
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Politiets operative enheder forestår tidsmæssigt opdatering i HR-portalen, disposition med indsatskarakter i 
Polsas samt opdatering i Færdselsdatabasen (FPLT-indberetning). 
 
Oversigt over skolebesøg 
Til dette formål er der udarbejdet en samlet planoversigt opsat kommunevis og udvisende alle skoleadresser med 
skolepatruljer, antal skolepatruljesteder ved hver skole, gps-koordinat for det skolepatruljested, hvor 
vejmyndighed og politiet (og gerne færdselskontaktlærer eller repræsentant for skoleledelsen) mødes samt 
angivelse af mødedag/dato og mødetid. De enkelte vejforvaltninger må selv lave en plan over besøg på de skoler, 
der ikke for besøg af politiet.   
Nærværende plan og skoleoversigten udsendes til vejforvaltningerne og operative politienheder, ligesom de 
placeres på hjemmesiden for Trafiknetværk Nordsjælland. 
 
Ud fra skoleoversigten mødes personale fra vejforvaltningen, skolen og politiet ud fra oversigtslistens angivelse af 
tid og sted, hvorefter man i fællesskab tager opstilling ved skolepatruljestedet og hilser på dagens 
skolepatruljeelever.  
Det er af ressourcemæssige årsager kun muligt at besøge 1 overgangssted pr. skole.  
 
Egentlig samtale med skolepatruljeeleverne bør ikke ske under deres virke på stedet men kan følges op med en 
efterfølgende dialog, hvor alle skolens skolepatruljeelever er samlet. Typisk ved det lokale på skolen, hvor 
skolepatruljeeleverne opbevarer deres udstyr. 

 
Kontakt til skolerne og uddeling af anerkendelsen 
Den enkelte vejforvaltning sørger for kontakt til skolerne forud for uge 5, med henblik på at informere om 
besøget og aftale, hvor på skolen anerkendelsen kan overrækkes (når alle skolepatruljeelever straks efter ”ringe 
ind tid” samles) og hvem fra skolen der deltager. Det er op til vejforvaltning og skolens skolepatruljeansvarlige at 
koordinere at alle skolepatruljeelever samles.  
Her udleveres den valgte gaveform til alle eleverne af politi og vejmyndighed. Der gives en velfortjent ros til 
skolepatruljeeleverne for deres engagement i det færdselspræventive virke. 
 
Ros til skolepatruljerne 
Skolepatruljerne skal roses for deres arbejde, som er et stort bidrag til øget trafiksikkerhed omkring deres skole. 
De møder før de andre elever og er altid på job uanset vejrlig. Så når anerkendelsen uddeles skal vejforvaltning 
og/eller politiet sige et par ord til skolepatruljeeleverne. Stikord/talepapir til inspiration vil blive udsendt på et 
senere tidspunkt, det skal dog holdes forholdsvist uformelt.  

 
4.0 Logistik 

Vejmyndigheden fastlægger effektform til overbringelse skolepatruljeeleverne, forestår indkøb af effekterne ect. 
samt medbringer disse til overrækkelse skolepatruljeeleverne ved de berammede besøg. 
Med mindre andet aftales lokalt forestår henholdsvis vejmyndigheden og politiet egen transport til de efter 
planoversigten udvalgte steder. 
Tidsmæssigt bedes der tages højde for de tilfælde, hvor den enkelte skole beslutter at samle alle sine 
skolepatruljeelever til et samlet event. (slettes)  

 
5.0 Kommunikation 

Pressemeddelelse 
Der laves en samlet pressemeddelelse for den Nordsjællandske indsats, koordineret af Maria Risom Laursen og 
Nick Lyngå Gall, hvor der tages udgangspunkt i Rådet for Sikker Trafiks pressemeddelelse, men vinkles til en 
Trafiknetværk Nordsjælland version. Udkastet udsendes til de deltagende kommuner til godkendelse, inden 
politiets kommunikationsafdeling sørger for udsendelse til regionsdækkende og lokale medier. Hver kommune 
opfordres til at følge op på pressemeddelelsen ved at tage kontakt til egne lokale medier, med henblik på at de 
laver en lokal historie, eventuelt med egne lokale citater fra borgmester eller udvalgsformand.  
 
Fokusskole 
Frederikssund Kommune er udvalgt til at have en skole, hvor historien om kampagnen forsøges at sælges ind til 
TV2 Lorry, og hvor kampagnen skydes i gang om mandagen i uge 5.  Nick Lyngå Gall sørger for at koordinere 
denne indsats sammen med vejforvaltningen i Frederikssund og Maria Risom Laursen, der har kontakten til Rådet 
for Sikker Trafiks kommunikationsafdeling. 
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Sociale medier 
Rådet for Sikker Trafik vil op til uge 5 udsende forskelligt materiale, herunder en lille film, der kan bruges på de 
sociale medier. Kommunerne opfordres til at dele både Rådets materiale, men også egne historier fra uge 5 på 
kommunernes egne kommunikationskanaler, herunder sociale medier.      
 
 
Kontakter i kampagneøjemed: 

Enhed Navn Mobil Mail  

TFN-eventkoordinator Maria Risom Laursen 46 11 23 08 mala@rudersdal.dk 

Færdselscentret Nick Lyngåe Gall 93 50 13 68 nlg002@politi.dk 

Jørgen Rath Nielsen 51 43 01 07 jrn001@politi.dk 

Forebyggelsessekretariatet Poul Erik Lehmann Thomsen 51 19 74 69 plt001@politi.dk  

 
 

På vegne af TFN-kampagnegruppen 
 
 
Maria Risom Laursen Jørgen Rath Nielsen Nick Lyngå Gall  Poul Erik Lehmann 
      Thomsen 
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