
X-Kommune VSP-årsplan skoleåret 2013 - 2014 

Kvartal Dato Aktivitet Indhold 

Oktober 08-10-2013 Ordinært VSP-samarbejdsgruppemøde   Fastlægge dagsorden for FKL-mødet 24-10-2013. 

 Input til det tværkommunale FKL-årsmøde i januar. 

 VSP-seminaret (tværkommunale) på Esrum Møllegård. 

 VSP-handlingsplan 2014 (justering) og fremsendelse til lokalrådet inden 

rådets sidste møde i 2014). 

Januar 15-01-2014 Tværkommunalt FKL-årsmøde i 

Hillerød (heldagsmøde) for 

målgrupperne: 

 FKL-erne på de kommunale og 

private skoler. 

 Kommunens VSP-

samarbejdsinteressenter. 

Hillerød Kommune er vært i 2014, står for indkaldelse/dagsorden, der videresendes 

de øvrige kommuners VSP-organisationer + lokalpolitiet. Hver kommune står selv for 

tilbagemelding om antal FKL.ere og VSP-repræsentanter. På mødet er der afsat 

tidsrum til et ”internt” kommunemøde, hvor fælles cyklistprøverne i april afstemmes 

med FKL-erne og VSP-organisationen. 

Gribskov skal på mødet indgå aftale om  dato for afholdelse af samme arrangement i 

januar 2015. 

Uge 10-

2014 

VSP-samarbejdsgruppemøde Afstemning af CP-opgaverne i uge 15-2014: 

 Instrukserne til FKL-erne (mødedag/-tid og klassekonkurrencen). 

 Præmieringsregler/-form og kåringsevent. 

 Kontrollantaftaler på plads. 

 Rum og forplejning. 

 PR-opgaver. 

 Andre fremadrettede VSP-opgaver/-ideer. 

April Uge 15-

2014 

Fælles praktiske cyklistprøver for 6. 

klasser (mandag 7/4, tirsdag 8/4, onsdag 

9/4 og torsdag 10/4-14). 

Mandag 7/4-14 i Gilleleje for Gildbjergskolen og Søborg Private Skole. 

Tirsdag 8/4-14 i Græsted for Gribskolen og Alme Private Skole. 

Onsdag 9/4-14 i Helsinge for Nordstjerneskolen og Bjørnehøjskolen. 

Torsdag 10/4-14 i Helsinge for Helsinge Realskole og Sankt Helene Skole. 

Til hver prøvedag skal der foreligge aftaler om pileskilteopsætning, pr i Ugeposten, 

aftaler om tilbagemelding af klasseresultater til koordinerende FKL, booking af rum 

til kontrollantbriefing/-evaluering samt aftaler om levering af forplejning til 

kontrollanterne (morgenkaffe, frokostbolle og vand). 

Endelig aftale om håndtering af klassekonkurrencen i form af præmier og event for 

præmiering. 

 

 



Uge 19-

2014 

 

 

Uge 23-

2014 

VSP-samarbejdsgruppemøde  Evaluering af cyklistprøverne i uge 15. 

 Fastlægge kåringsevent (kun nr. 1 eller 1-2-3) 

 Fastlægge eventform (tid og sted). 

 Fastlægge mailinfo til skolelederne og FKL-erne om skolestartskampagnen 

Kåringsevent efter 6. klasse 

cyklistprøverne gennemføres senest i 

uge 23. 

Hvis alene vinderklassen præmieres sker dette ved et uvarslet fremmøde i klassen 

forestået af relevant politiker og VSP-repræsentanter. 

Hvis 3 bedste klasser kåres afholdes et fælles event – gerne i relation til en anden 

lokal festlighed (f.eks. Kulturnatten i Helsinge). 

Uge 24-

2014 

Mailinfo til skoleledelserne og FKL-

erne om årets skolestartkampagne 

Mailinfo udsendes til skolerne om årets skolestartkampagne om vejforvaltningens og 

politiets deltagelse.  

Er der noget på området fra Rådet for Sikker Trafik?? 

Er skolens trafikpolitik klar?? 

 

(VSP-årsplanlægning X-Kommune) 


