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Taktisk plan for skolepatruljeevent
”Sureste uge 5” – 2020
1.0 Situationen
Rådet for Sikker Trafik har siden 2019 været landsdækkende tovholder for kampagnen, der har til
formål, at myndigheder og trafikanter anerkender og roser landets skolepatruljeelever for deres
arbejde.
Uge 5 er udpeget som kampagneperiode, da Rådet for Sikker Trafik fra Danmarks Meteorologiske
Institut har fået oplyst, at denne uge vejrmæssigt på årsplan har det dårligste vejr i forhold til nedbør,
mørke og nedsat sigtbarhed.
I 2020 er det muligt igen for kommuner og politikredse at deltage i ’den sureste uge’ og bakke op om
kampagnearrangementet i uge 5 (perioden 27/1-31/1-20) med besøg hos 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 kommunebeslutning.
Trafiknetværk Nordsjællands kampagnegruppe har på et møde 19/11-19 i Gentofte drøftet deltagelse i
kampagnen og Maria Risom Laursen, Rudersdal Kommune, påtog sig igen opgaven at koordinere
indsatsen mellem de interesserede nordsjællandske kommuner og politikredsen.
2.0 Opgaven
Hver skole med skolepatruljer tilstræbes i kampagneperioden at få 1 fællesbesøg af repræsentanter fra
henholdsvis vejmyndigheden og Nordsjællands Politi.
I Nordsjællands Politikreds findes 182 kommunale og private grundskoler, hvoraf 83 har skolepatruljer,
med i alt 149 overgangssteder, der fra skole til skole svinger mellem 1-5 i antal.
Flere kommuner har i 2020 alternativt valgt at markere kampagnen ved at gennemføre et fælles event
for alle skolepatruljeeleverne i kommunen, og i disse tilfælde indgår disse kommuner ikke i de
operative morgenevents.
Med de resterende kommuner, som har til valgt morgenbesøg, bliver antallet af skoler med
skolepatruljer minimeret til i alt 45, hvilket fordelt over de 5 kampagnedage giver et gennemsnitligt
dagligt behov for besøg af 9 skoler i politikredsens dækningsområde.
Besøgsplanen (tidligere udsendt) fastlægger fællesbesøgene kommune/politi på SP-steder med
angivelse af dage og tider og omfatter de i kampagnen tilmeldte nordsjællandske kommuner.
Besøgsplanen er opsat kommunevis og udvisende alle skoleadresser med skolepatruljer, antal
skolepatruljesteder ved hver skole, mødedag-/-sted og tidspunkt samt gps-koordinat for det
skolepatruljested, hvor kommunemyndighed og politi mødes.
Det er af ressourcemæssige årsager kun muligt at besøge 1 overgangssted pr. skole.
Kommuneforvaltningen bør derfor forud varsle den enkelte skole således, at skolens ansvarlige for
skolepatruljerne (ledelsesrepræsentant og skolepatruljeinstruktør) er tilstede på besøgstidspunktet
samt planlægge, at alle skolens skolepatruljeelever straks efter ”ringe-ind-tid” er samlet for at kunne
modtage en velfortjent ros for deres engagement i det færdselspræventive virke.
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I politimæssig henseende udføres de koordinerede besøg af områdebetjentene fra Forebyggelses- og
Nærhedscentret, Station Midt. Politiets udførende enheder forestår tidsmæssigt opdatering i HRportalen samt indsatskarakter i Polsas.
Politikredsens Forebyggelsessekretariat forestår fordelingen af politikredsens besøgsressourcer, der
fremgår af besøgsplanen.
Ud fra rådets erfaringer fra kampagnen i 2019 er det meget vigtigt, at alle fremmødte har en specifik
opgave, og fremmødetidspunktet er således fastsat så betids, at de fremmødte kan koordinere, hvem
der efterfølgende gør ”hvad-hvornår”.
I den daglige tidsmæssige ramme for besøgene tages der højde for de tilfælde, hvor den enkelte skole
beslutter at samle alle sine skolepatruljeelever.
3.0 Udførelse og manøvreide
Myndighedsrepræsentanter og politi mødes jvf. besøgsplanen på den overgang med skolepatrulje, der
er noteret i besøgsplanen. Det forventes, at skolepatruljeansvarlige/repræsentant fra skolen er til
stede.
I fællesskab tager de nævnte myndighedsrepræsentanter kontakt til dagens skolepatruljeelever, ser
dem i funktion og roser disse for deres helårlige indsats. Alle deltager tillige i en evt. samling af skolens
skolepatruljeelever i forlængelse af skolepatruljens virke.
Det forventes, at en forvaltningsrepræsentant siger tak til skolepatruljeeleverne.
Politiets repræsentant skal varetage sine funktioner ud fra det rent politimæssige med at se
skolepatruljen i funktion samt i forbindelse med en samling af skolepatruljeeleverne på politiets vegne
at udtale en tak for deres virke.
4.0 Materialer/anerkendelse
Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan de præcist vil anerkende
skolepatruljeeleverne. Fra trafiknetværket bliver der udfærdiget et takkebrev, som kommunerne kan
benytte, ligesom det bliver muligt at komme med på en fælles bestilling af halse disser. Det bliver også
undersøgt med indkøb af et beachflag, der kan sættes op ved skolepatruljerne.
Takkebrev
TFN-eventkoordinatoren udsender til kommunerepræsentanterne et udkast til et takkebrev, der har
kommunen som afsender, men hvor politikredsen også nævnes for at sige tak. I den forbindelse vil der i
udkastet indgå et logo for Nordsjællands Politi. Respektive kommuner kan så selv opsætte det i eget
brevpapir og med egen underskrift, eksempelvis fra politiker.
Kommunemyndigheden medbringer og forestår udleveringen af takkebreve til eleverne.
Halsedisse
Alex Nielsen (Hillerød Kommune) står for indhentning af tilbud og bestilling af halsedisser. I har tidligere
fået en mail fra Alex. Ellers kan han kontaktes på: alfn@hillerod.dk +45 72 32 22 24.
Beachflag
Maria Risom Laursen (Rudersdal Kommune) undersøger mulighed for indkøb af beachflag og står for
grafisk fremstilling. Mere info snarest.
5.0 Kommunikation
TFN-eventkoordinatoren koordinerer en fælles PR indsats for Trafiknetværk Nordsjælland med de
deltagende kommuner og politiet. Der bliver udformet en fælles pressemeddelelse, som udsendes fra
politiets kommunikationsafdeling. Den enkelte kommune skal derfor ikke sende en pressemeddelelse
til pressen. I stedet er det en god idé, når pressemeddelelsen er udsendt, at kontakte lokalpressen med
en lokal vinkel og mulighed for at pressen kommer ud, når kommunens skolepatrulje får besøg.
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I forhold til politiets evt. medvirken i et presseindslag sker det i koordination med politikredsens
Kommunikationssektion nsj-kommunikation@politi.dk
Ønsker I at bruge digitale kampagneelementer til sociale medier, web eller lign, kan I bruge Rådets
opslag, som I finder på deres hjemmeside https://www.sikkertrafik.dk/samarbejde/kommune/deltag-inationale-kampagner/den-sureste-uge-2020

Kontakter i kampagneøjemed:
Enhed
Navn
TFN-eventkoordinator
Maria Risom Laursen
Forebyggelsessekretariatet Poul Erik Lehmann Thomsen

Mobil
7268 2308
5119 7469

Email
mala@rudersdal.dk
Plt001@politi.dk
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