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Manual for Trafik6-cyklistprøver 

 
Indledning 
Denne manual har til formål at være en vejledning for, hvordan kommunernes VSP-organisationer og politikredsen 
samarbejder om at afholde Trafik6-cyklistprøver. Det er Vej-Skole-Politi Projektgruppen i netværksorganisationen 
Trafiknetværk Nordsjælland, som har udarbejdet manualen. 
 
Udgangspunktet er det nye cyklistprøvekoncept fra Rådet for Sikker Trafik, som er tilgængeligt på Rådet for Sikker 
Trafiks hjemmeside fra august 2018. Fra 1. juli 2019 afløser det nye koncept helt Rådets oprindelige cyklistprøve-
koncept. Der skal anvendes uni-login for at få adgang til cyklistprøvematerialet. 

 
Interessenter i samarbejdet 
Kommunale og private grundskoler i kommunen 
Kommunens vej- og skoleforvaltninger 
Nordsjællands Politi v/Forebyggelsessekretariatet 

 
Planlægning 
Politikredsen udarbejder et bud på en samlet oversigt over afholdelse af Trafik6-cyklistprøver i alle kommunerne. 
Prøvedagene fastlægges i forbindelse med VSP-møderne i kommunerne. 
Der fastlægges Trafik6-cyklistprøver op til to skolekalenderår frem i tiden. 
Oversigterne vises på hjemmesiden Trafiknetværk Nordsjælland.  
 
Ansvars- og opgavefordeling 
Skolens opgaver 
De kommunale og private skoler, gerne repræsenteret af en færdselskontaktlærer, deltager forventeligt i VSP-organi-
sationens møder, hvis der afholdes sådanne møder, hvor håndteringen af de årlige Trafik6-cyklistprøver er på 
dagsordenen. 
 
Ud fra VSP-organisationens plan for, hvor og hvornår der afholdes cyklistprøver ved de enkelte skoler med politiets 
deltagelse, skal skolen sørge for, at elever, forældre og lærere er forberedte til cyklistprøven, herunder: 
 

• eleverne er undervist ud fra Rådet for Sikker Trafiks cyklistprøvekoncept 

• elevernes forældre er varslet om den praktiske prøvedag (cyklerne er i orden) 

• eleverne ved, at de under den praktiske prøve skal anvende cykelhjelm 

• skolen har en plan for, hvordan klassen eller årgangen er opdelt i forhold til at skulle være kontrollanter for 
hinanden under den praktiske prøve 

• eleverne skal ved politiets tilstedeværelse på skolen stå klassevis med deres cykler, så de er opstillet klar til 
politiets cykelkontrol og efterfølgende samlede klassevise instruktion af politiet (jf. den plan, som er sendt 
fra kommunens VSP-forvaltningsrepræsentant) 

• skolen har afklaret behovet for tilstedeværelse af en voksen på kontrollantposterne 
 

Der er op til skolen at bestemme, om den praktiske cykelprøve gennemføres samme dag, som politiet er til stede og 
gennemfører kontrol af cyklerne og giver kort instruktion om cykelregler. Med det nye koncept, som langt mere 
involverer og aktiverer eleverne, er der ikke lagt op til, at politiet har samme rolle, som det har været tilfældet i de 
Nordsjællandske kommuner med det gamle koncept. Det vil sige, at politiet ikke deltager efter cykelkontrollen og den 
korte instruktion, hvor det vil være naturligt at gennemføre den praktiske cykelprøve. 
 
Der vil dog være stor værdi i, at den praktiske cykelprøve gennemføres samme dag, da eleverne har cykler med og er 
sporet ind på cykelregler efter politiets besøg. 

https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/4-6-klasse/cyklistproeven
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/4-6-klasse/cyklistproeven
http://trafiknetvaerknordsjaelland.dk/
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Forvaltningens opgaver 
Vej- og skoleforvaltningsrepræsenterne i kommunens VSP-organisation aftaler internt, hvem der står for håndteringen 
af nedenstående administrative opgaver. 
 
Ud fra politikredsens bud på en samlet oversigt over afholdelse af Trafik6-cyklistprøver i alle kommunerne udarbejder 
forvaltningerne formularen ”trafik6-kommune-data-svar”. Formularen hentes som skabelon på hjemmesiden 
Trafiknetværk Nordsjælland. 
 
Forvaltningsrepræsentanten fremsender den udfyldte formular via mail til politikredsen til plt001@politi.dk senest 
som følger: 

• Cyklistprøver i foråret = senest 1. februar 

• Cyklistprøver i efteråret = senest 1. maj 
 
Politiet udarbejder og sender derefter startplaner pr. skole til kommunens forvaltningsrepræsentant. 
 
Kommunens forvaltningsrepræsentant videresender politikredsens startplaner til respektive skoler som følger: 

• Cyklistprøver i foråret = senest 1. marts. 

• Cyklistprøver i efteråret = senest 1. juni. 
 
Rådet for Sikker Trafik har udarbejdet trykklart materiale til cykelgodkendelsesmærker. Den enkelte kommune 
bestiller og betaler cykelgodkendelsesmærker til brug på de praktiske prøvedage. Mærkerne overbringes politiet efter 
nærmere aftale. 
 
VSP-organisationen i kommunen forestår typisk at samle skolerne/færdselskontaktlærerne til et møde, hvor Trafik6-
cyklistprøvernes praktiske forløb er på dagsorden. 
 
Det er op til den enkelte kommune selv at håndtere en eventuel klassekonkurrence. 
 

Politikredsens opgaver 
Politiet modtager de af kommunerne udarbejdede ”trafik6-kommune-data-svar”, som danner grundlag for udarbej-
delse af en startplan pr. skole. 
 
Politiet sender de udarbejdede startplaner til kommunens forvaltningssansvarlige på følgende tidspunkt: 

• Prøver i foråret = senest 15. februar 

• Prøver i efteråret = senest 15. maj. 
 
Områdebetjenten møder op ude på skolerne jf. startplanerne for hver kommune medbringende kommunens cykel-
godkendelsesmærker. 
 
Områdebetjenten udfører klassevis kontrol af elevernes cykler, og elever med godkendte cykler tildeles et godkendel-
sesmærke til påsætning på cyklen placeret efter elevens eget valg. 
 
Efter det giver områdebetjenten en kort instruktion til hver klasse, hvor følgende emner gennemgås med eleverne: 

• anvendelse og korrekt tilspænding af cykelhjelm 

• cyklistreglerne om vigepligt  

• cyklistreglerne om orientering  

• cyklistreglerne om placering  

• cyklistreglerne om tegngivning 
 

Mere om Trafik6–cyklistprøver 
Mere information om cyklistprøverne for 6. klasserne i Trafiknetværk Nordsjælland, findes på Trafiknetværk 
Nordsjællands hjemmeside. Alt undervisningsmaterialet findes på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside. 

https://www.politi.dk/Nordsjaelland/da/omos/SSP-samarbejde/
mailto:plt001@politi.dk
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