
Helsingør Kommune 

Vej-Skole-Politi Seminaret torsdag 11/1-2018 

 

Workshop for skole- og afdelingsleder 
om VSP-samarbejde og VSP-
årsplanlægning af en kommunes 
understøttelse af 
færdselsundervisningen i skolerne. 

Program for workshop: 

- Halsnæs Kommune 

- Helsingør Kommune 

- Fælles opsamling  
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Halsnæs 

• Ca 30.000 indbyggere 

• 3 – snart 5 kommunale skoler + 3 privatskoler 

• Færdselskontaktlærer på hver skole – 
skolepatrulje samt cyklistprøver 
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Læseplan 

Skolen er ansvarlig for, at der bliver gennemført  
færdselsundervisning gennem hele skoleforløbet – 
også i udskolingen. Mens det i de mindre klasser 
handler om regler og konkrete 
manøvrefærdigheder, skal de store elever arbejde 
med deres risikoforståelse, holdninger og ansvar. 

 
Kobling af teori og praksis 
Når vi arbejder med at gøre eleverne til sikre 
trafikanter, er det essentielt at teori bliver koblet til 
praksis. Eleverne skal ud af klasseværelset og ud at 
prøve kræfter med deres egen formåen som fx 
fodgænger og cyklist. 
Først gå – næst cykle i skolegården og sidst ud i 
trafikken 
Det er vigtigt at opbygge færdselsundervisningen, 
så den er afpasset børnenes udvikling og formåen i 
de forskellige aldre. 
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Læseplan 

0.-3. klasse 
Børnene skal lære at gå alene i trafikken samt opnå 
sikkerhed i at styre deres cykel. Lad cykeltræningen foregå i 
et trygt område fx i skolegården. 
 
4.-6. klasse 
Her er cyklen et væsentligt tema. Nu skal eleverne have 
styr på færdselsreglerne for cyklister – både i teorien og i 
praksis, så de bliver godt klædt på til at cykle alene i 
trafikken. 
 
7.-10. klasse 
Nu er færdigheder og regler på plads. I stedet skal 
undervisningen sigte mod, at eleverne bliver rustet til at 
sige fra over for risikoadfærd. Emner som alkohol, fart, 
uopmærksomhed og gruppepres er aktuelle og lad eleverne 
diskutere ansvar og holdninger ift. det. 
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Handleplan 

VSP 
Kommunalt forankret samarbejdsforum som interessent-alliance med 
repræsentanter fra kommunens Vej- og Skoleforvaltning samt Politiet. 
 
Formål 
Effektivt, ressourcebesparende og koordinerende samarbejde for udvikling 
og facilitering af events til understøttelse for skolernes gennemførelse af 
den obligatoriske færdsundervisning. 
 
Retsgrundlag 
Færdselsloven, vejbekendtgørelsen, bekendtgørelse om anvendelse af 
vejbekendtgørelsen, folkeskoleloven, lov om fri- og privatskoler, 
Undervisningsministeriets Fælles Mål/Faghæfte 20 samt sundhedsloven. 
 
Mødestruktur 
3 - 4 årlige interne 2 timers VSP-møder (reguleres afhængig af 
aktivitetsniveau). 
Deltagelse i årlige tværkommunale årsmøder à 6 timer for VSP- og FKL-
netværk med omkringliggende kommuner (på skift kommunerne imellem). 
Deltagelse i halvårlige VSP-seminarer for kommunerne i Nordsjællands 
Politis dækningsområde med i alt 13 kommuner. Målgruppen er kommunale 
forvaltningsmedarbejdere (vej og skole), kommunalpolitikere og 
politikredsens forebyggende enheder/vejsagsbehandlere. 

 



Helsingør Kommune 

Vej-Skole-Politi Seminaret torsdag 11/1-2018 

 

Lidt fra Handleplanen 

Skolepatruljesteders lovlighed   Det enkelte skolepatruljested 

vurderes i forhold til vejtekniske 

kravspecifikationer. 

Sker i samarbejde med 

Nordsjællands Politi. 

Kravene med 

overgangsordninger i vbk. 

efterleves. 

At der på baggrund af 

kommunernes tilbagemeldinger 

til politikredsen etableres en 

webbaseret 

skolepatruljeoversigt 

(placeringer). 

Skolepatruljeuddannelse Den enkelte skoles 

FKL/skolepatruljeinstruktør får 

kendskab til rådets uddannelse og 

politiets medvirken heri. 

Primo juni hhv 2015 og 16 

Alle skolepatruljeelever får de 

nødvendige kompetencer via rådets 

elektroniske materialer og i 

samarbejde med politikredsen. 

Der kommer repræsentant fra 

politiet til skolerne og uddanner 

kommende skolepatruljeelever. 

Dette sker i maj/juni måned. 
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Lidt fra Handleplanen 

2 x FKL-

eftermiddagsnetværksmøder à 2 

timers varighed samlet centralt 

sted i kommunen. 

  

Oktober kvartal: Evaluering af 6. 

klassecyklistprøverne, status 

gåprøver, status trafikpolitik på 

skolen og læseplanen. 

April kvartal: 

Skolepatruljeuddannelser, 

skolestartkampagnen, 

kommende 6. klasse 

cyklistprøver, trafikpolitik, 

Fælles holdning til at bære 

cykelhjelm ved 

skolearrangementer, hvor cykel 

benyttes som transportmiddel. 

Indarbejdes i skolernes 

fælleskalender 

Iværksættes med nødvendig 

behov for justering. 
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Spørgsmål  
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Helsingør Kommune  

6 folkeskoleskoler, på 15 matrikler, 4 

privatskoler 

Ca. 6100 elever i folkeskolerne 
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Eksempler  

• Børnehaveklasse til 3. klasse 
– Skolestartskampagne, trafikuge 3.årg, cykeltrailer SFO… 

• 4.- 6. klasse 
– Skolepatruljer, gåbus, cyklistprøver, ”alle børn cykler”, ”lys på 

Ludvig”, TrafikPraktik – Teknisk Museum 

• 7.- 9. klasse.  
– Skolestartskampagne: teenager i trafikken, Trafik8 

 

 

 

 

– Og meget mere …. 
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Helsingør Kommune 

• VejSkolePoliti-samarbejdet er etableret for at 
understøtte udviklingen og gennemførelse af 
færdselsundervisning 

• Understøtte gennemførelse af den 
færdselspræventive skoleindsats i kommunen 
for både private og kommunale skoler  

• Sikrer at emnet behandles politisk, i 
ledelsesfora og dermed prioriteres 

• Understøtte skolernes udarbejdelse af 
trafikpolitiker og handleplaner 

• Giver medarbejdere og ledere tydelige rammer 
for færdselsundervisningen og indsatser/kam-
pagner  
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VSP-ÅRSPLAN FOR SKOLEÅRET 2017 – 2018 
HELSINGØR KOMMUNE, uddrag… 

 

  
  
  

Dato Hvem Aktivitet Indhold 

August 0.klasser Skolestartskampagne 
  

Opgavehæfte kan løses i hjemmet eller i 
skolen. Opsamling skal ske i skolen og svar på 
konkurrence indsendes til Rådet for Sikker 
Trafik. Der trækkes lod om 2x500 kroner og 
2x1.000 kroner til klassekassen. 

August Udskolingen Skolestartskampagne Teenager i trafikken 

August 6. klasser –  
Vinder af 
TrafikPraktik 

Cykeltur for vinderklassen 
af TrafikPraktik 

Vinderklassen af TrafikPraktik i skoleåret 
2016/2017 får en cykeltur til Hammermøllen i 
præmie.  

August FKL-
grupp
en 

FKL-møde (2 timer) Detaljer, aftaler og procedurer omkring 
afholdelse af cyklistprøver for 6. klasser i 
september måned: 
 Undervisningen/forberedelse af 

klasserne. 
 Forældreinformation 
 Praktiske aftaler i henseende til 

forplejning 
(morgenkaffe/sandwich/vand) til officials 
på prøvedagene. 

 Håndtering og praktik ved 
klassekonkurrencen. 

 Løst og fast FKL- og VSP-netværket 
imellem. 

Efteråret VSP-gruppen 
  
  

Tværkommunalt møde om 
fastlæggelse af 
tværkommunalt FKL-
årsmøde januar 2018 

Fastlæggelse af program, aftaler om 
udsendelse af indlægsholdere, udsendelse af 
indbydelse, fastlæggelse af tilmeldingsfrist, 
modtage tilmeldinger, fastlægge 
afholdelsesstedet og aftaler med dette samt 
procedurer for tilskud fra Rådet for Rådet for 
Sikker Trafik.  
  

Senest redigeret: januar 2017
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Kommunikation - information 
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Gåbus  
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Fælles Opsamling - erfaringer 

• Ledelsesmæssig forankring  

– Tæt på decentrale / skoleleder som skal prioritere 

• Organisering på tværs af kommunale forvaltninger 
fremmer implementering / omsætning af lovens 
intentioner 

• Operativt niveau, som fremmer kommunikation på tværs / 
opgaverne er via planen organiseret – ikke pålagt enkelt 
afdeling 

• Bedre mulighed for at skolen kan prioritere resurser (FKL, 
materialer, aktiviteter m.m.), når der er en fælles plan / 
fælles ramme 

• Lille fag i stor fagrække og mange andre indsats-

områder i folkeskolen 

• Skoleledelse tydelig omkring indarbejdelse af færdsel i 
lærernes årsplanlægning / støtte fra Fkl-lærerne 
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Opsamling 2 

• Taknemmeligt og godt emne at tage op og 
arbejde med i forhold til forældre – mulighed 
for at profilere, engagere… 

• Vigtigt at der er tovholder / ildsjæle, som er 
bærere af implementering / operationalisering 
fra alle tre områder VSP 

• God hjælp fra Rådet for sikker trafik – masser 
af materiale frit til rådighed – lige til at gå til 

• At tage opgaven alvorligt, opgave som så 
mange andre 
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Kom godt i gang 

• Opgave defineret i folkeskolelovgivningen – 
hver skole gør sit, store forskelle 

• Nogen* skal se behovet og nytten af, at der er 
en koordinering på tværs, som understøtter 
Færdselsundervisning m.m. –  

• Opgaven skal defineres, prioriteres og fordeles 

• Skabe efterspørgsel på samlet plan / interesse 
for indsats omkring trafiksikkerhed 

 

 

 
• *leder, fagperson, politisk… 
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Spørgsmål  
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VSP-ÅRSPLAN FOR SKOLEÅRET 2017 – 2018 
HELSINGØR KOMMUNE, uddrag… 
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