
Kan vi højne indhold og opnå 

rationaler i de årlige 

færdselskontaktlærer-

årsmøder? 
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FKL-årsmøder i nuværende ordning 

• Afholdelse: Kommune-gruppevis over 4 dage i januar måned. 

• Arrangører: Kommunegrupperne Nord (Helsingør, Fredensborg 

og Hørsholm), Midt (Gribskov, Hillerød og Allerød), Syd 

(Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Furesø) og Vest 

(Egedal, Frederikssund og Halsnæs). 

• Planlægning (tid, sted og program): Hver kommunegruppe i 

samarbejde med politikredsens Partnerskab og Forebyggelse. 

• Værtskab og økonomi: Går på skift kommunerne imellem. 

• RFST: Partnerskab og Forebyggelse involverer rådet om 

medvirken i relevante indlæg samt sikrer rådets økonomiske 

tilskud til arrangementer (kr. 60,- pr. deltager). 
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Målgruppen for FKL-årsmøderne 

• Kommunale og private skolers FKL.ere. 

• Lokalpolitistationernes forebyggere. 

• Skolerelaterede personer med snitflader til 

færdselspræventive opgaver (skole- og afd.s ledere). 

• Vej- og skoleforvaltningsrepræsentanter. 

• Politikredsens Partnerskab og Forebyggelse. 
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Målgruppen for VSP-seminarerne (1 årligt) 

• Vejforvaltningsrepræsentanter 

• Skoleforvaltningsrepræsentanter 

• Koordinerende færdselskontaktlærere 

• Politikredsens Partnerskab og Forebyggelse. 

• Færdselsafdelingen. 

• Samlet vil målgruppen være på 45 – 60 personer. 

 

Afholdes uændret 3. torsdag i marts. 
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Rationaler og kompetenceudvikling 

• Et samlet fælles tværkommunalt FKL-årsmøde i regi af 

Trafiknetværk Nordsjælland (erstatte de 4 nuværende)? 

• Planlagt i tættere samarbejde med RFST (partnerskab). 

• Flere workshops på dagen med målrettet specifik og 

relevant FKL-indhold. 

• Fagaktuelle interessante indlægsholdere for en større 

målgruppe (økonomisk bæredygtighed). 

• Øget vidensdelingen om tiltag og resultater mellem de 

nordsjællandske kommuner (inspiration). 
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Fælles årlig Nordsjællandsk dag med færdselskontaktlærerne i centrum 

Fælles 
Nordsjællandsk 

FKL-årsmødedag  

Workshop 
indskoling 

Workshop 
mellemtrin 

Workshop 
udskoling 

Workshop 
forældre-
forankring 

Workshop 
FKL.ernes 
opgaver 

Workshop 
trafikpolitik 
på skolen 

Workshop 
førstehjælp i 

færdsels-
undervisnin-

gen 

Fagaktuelle 
indlægshol-

dere 
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Workshop 
Forenklede 
Fælles Mål 

Kommune-
dialoger 

Workshop 
cyklens 

indretning 
og udstyr 



SW0T-analyse FKL-årsmøder i Trafiknetværk Nordsjælland   
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Styrke: 

• Rationale for RFST og Politikreds. 

• Udvalgte/interesserede fra 

kommunegrupperne som arrangør. 

• Øget kompetencegivende indhold via 

workshops. 

• Værdiansættelsen for Trafiknetværk 

Nordsjælland øges. 

• Større deltagerantal forbedrer den 

økonomiske dækning af arrangementet. 

 

Svaghed: 

• Risiko for mindsket lokal interesse, 

islæt og ejerskab. 

• Nødvendig afholdelse på 

konferencecenter øger 

deltageromkostninger  til kr. 500,- 

(plus/minus). 

 

 

 

 

 
Mulighed: 

•  Mere interessant for kompetente  

eksterne indlægsholdere (DTU m.fl.) 

• Lokale velfungerende projekter kan 

videndeles mere bredt.  

•  Kommunevis FKL-dialog på dagen 

kan bibeholdes (som nu).  

• Ledere i Vej- og Skoleforvaltninger 

fatter interesse for selv at deltage. 

Trusler: 

•  Øget afstand og transporttid for 

FKL.erne. 

• Vil kommunerne betale for FKL.erne 

(kommune- og privatskolerne)? 

• Vil skolelederne sige ja? 

• Lokalt afholdte FKL-årsmøder kan 

måske afholdes for kr. 250-300 pr. 

deltager. 



Planlægning af fælles FKL-årsmøde i Trafiknetværk Nordsjælland 

• Fortsat afholdelse i januar måned. 

• Fastholde mulighed for på dagen at afholde lokale FKL-netværksmøder 

(kommunevis – 13 kommuner). 

• Fast planlægningsgruppe på valg på hvert VSP-seminar med 

repræsentanter fra skole- og vejforvaltningerne (samlet 12 personer). 

• Partnerskab og Forebyggelse er tovholder/understøtter. 

• Oplysninger (indbydelser/referater ect.) på www.politi.dk 

• Sparring med RFST under programplanlægning.  

• Konferencecenter bookes via politikredsen på ”statsaftale”. 

• Tilmeldingskoncept på www.politi.dk modtager deltagerdata. 

• Deltageropkrævning sker via EAN. 

• Omkostninger ved eksterne indlægsholdere skal dækkes ind af 

deltageromkostningerne. 
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http://www.politi.dk/
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Er vi parat til at tage ”springet” til noget større? 

• Hvad siger kommune- og skolerepræsentanterne? 

• Tager vi hele pakken med alle 13 (12) kommuner? 

• Eller starter vi delvis og andre kan koble sig på med 

tiden? 

• Afholdes årligt tredje torsdag i januar? (tradition med 

øvrige TFN-arrangementer). 
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FKL-årsmøde planlægningsgruppe (13 personer) 

Kommunegruppe Vejforvaltning/ 

kommune 

Skoleforvaltning/ 

kommune 

Koordinerende  

FKL 

Nord X  X  X  

Syd X  X  X  

Vest X  X  (X) 

Midt X  X  X  

Nordsjællands 

Politi 

Partnerskab og 

Forebyggelse 

Poul Erik Lehmann Thomsen 
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Aftal internt i kommunegrupperne og skriv navnene på opslaget på tavlen. 



Fremtidig god betegnelse for FKL-årsmødedagen? 

Betegnelsen skal ”fænge” og ”beskrive” såvel hos den 

enkelte FKL i målgruppen som deres skole- og 

afdelingsledere. 

 

1) FKL-årsmøde (færdselskontaktlærer-årsmøde). 

2) FKL-dagen (2017). 

3) FKL-kompetencedagen (2017). 

4) Skoletrafikdagen (2017). 

5) Trafiksikker FKL-dag (2017). 

6) ??? 

7) ??? 
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