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Udfordringerne… 

1. Flere elever bliver kørt i skole og forværrer problemerne 

2. Problemerne er ofte forårsaget af  forældres adfærd og det er 

svært at bygge sig ud af. 

3. Fokus fjernes fra den virkelige målgruppe – eleverne 

 

 



Vores metode 
Elever udvikler trafikløsninger til deres egen skoles 

udfordringer 

Fokus på samskabelse og brugerdrevet innovation  

Elevernes ejerskab og virkning som ambassadører 



Kampagnens logik 

Ca. 25 elever (5.-9. årgang) 

Ambassadører 

Ca. 250 elever (0.-5. årgang) 
Budbringere og målgruppe 

Forældre til 250 elever 

Hovedmålgruppe 



1. workshop: Kortlægning 



2. workshop: Udvikling af  ideer 



3. workshop: Forberedelse til 

event 



Event: Elevernes løsninger igangsættes 



Fakta om designprocessen 

15-25 elever deltager 

En lærer der kender eleverne deltager 

Varighed: 1-2 måneder 

Ca. to timer for workshop/event 

 



Forankring 
Hvordan får vi elevernes ideer til 

at vedvare? 



Midlertidige installationer 
- test af  ideer 

Elever kommer til at se projektets resultat her og nu 

Tilladelser fra politi og kommune kører lettere 

Følges det midlertidige op af  permanent anlæg 

sandsynliggøres forankring 



Forbindelse til trafikpolitik 
Der udvælges en gruppe dedikerede elever, der danner en 

aktionsgruppe. 

Eleverne inddrages i at udvikle skolens trafikpolitik i en 

workshop 

Eleverne fremlægger deres anbefalinger på et 

skolebestyrelsesmøde. 



Eksempler på projekter... 

Midlertidige installationer på vejarealet 

Midlertidige installationer uden for vejarealet 

Skræddersyede kampagner 

 

 

 



Stigning i antallet af  cyklister på 56% 
Baseret på en trafiktælling før/efter eventen 



Gadstrup Skole 

• Fald i antallet af  elever kørt til skole fra 70% til 38%  

 

• FÆRDSELSKONTAKTLÆRER RIKKE THERKELSEN: ‘Jeg har aldrig set 

så mange børn gå og cykle til skole i de 10 år, jeg har været lærer på skolen’.  





 



 



EN DRØMMESTI 



Andre aktiviteter som skal støtte op om den 

nye transportadfærd: 

fortælling 

konkurrencer 

flyers 

klistermærker 

en selvproduceret kampagnevideo 

infomøde for 0.-5. årgang 

forældrebrev til intranet 

rundvisning i trafikken så de mindste elever ved, hvad de skal om morgenen 

Gentagelse af  kampagne med elever fem måneder senere 

 



Årshjul forår 2019 
Uge 8:   Uddeling af  trafikpolitik i alle skolens klasser 

Uge 9:   Brev sendes ud om morgensamling (0.-3. årgang) 

  Aktionsgruppen mødes i 1 time til planlægning 

Uge 10:   Morgensamling for 0.-3. årgang 

Uge 10-24: Cykelfrikvarter hver onsdag (se plan) 

 
Hvis bestyrelsen vælger at gå videre med kys-og-kør/konkurrence lanceres dette i forbindelse med morgensamling.  

Ådalens Skole, Frederikssund 



Ideer skabes  

Kaptajn Johnsens Skole, Frederiksberg 



 

Ideer får form 



 

Ideer bliver udført 



Med merchandise de selv har lavet 



Undersøgelse: Hvordan er 

budskabet modtaget hos 

forældrene? 



 



‘Krokodillestien’ 
- elever på 1. og 2. årgang dekorerer deres egen skolevej 

 

Skårup Skole, Svendborg 



Trafik bliver til billedkunst 
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