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Hvad kendetegner lærere? 

• Lighedskultur 

• Mellemtrinslærer 

• Stor udskiftning 

 

• Ønskeliste: 

 

• Opbakning fra ledelsen 

• Timer 

• Trafikpolitik / årsplan for trafikundervisning 

 



Hvad kendetegner skolelederne? 

• Optaget af meget andet 

 

• Fordelt ansvaret – uddelegeret opgaven 

 

• Tænker trafiksikkerhed som lig med asfalt 



Hvordan kan I bakke op om jeres færdselskontaktlærer? 

• Skriv ned på post its (én idé pr. post it) 

 

 



Hvad skal der til for at omsætte det til virkelighed? 

• Skriv ned på post its (én idé pr. post it) 

 

 



Skolepatrulje 70 år 

• https://tilmeld.sikkertrafik.dk/d

en-sureste-uge/ 
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Hvad gør vi? 

• Skolelederbrev 

 

• Skolelederannonce 

 

• Skoleleder årsmøde 

 

• Mere og andet… 
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Trafikpolitik er et redskab 

 
54 % af skolerne har en trafikpolitik 
 
91 % af forældrene synes, at det er en god idé 
 
.. der kan sikre handling 



Trafikpolitikker 

 

• Udenfor skolen 

 

• Indenfor skolen 



Starter tidligt 

• Gode vaner grundlægges 

tidligt 



Mig selv… 

• 91 % 
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Slet ikke/I mindre grad I nogen/høj grad 

I hvilken grad er du som forælder en god rollemodel for 
dit barns færden i trafikken?  



De andre… 

• 66 % 
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Slet ikke/I mindre grad I nogen/høj grad 

I hvilken grad mener du, at de andre forældre til børn på 
dit barns skole er gode? 



Trafikpolitik, Trafikprincip, Trafikkultur 

• Rammer skaber retning 

 

• Hvor mange har en Trafikpolitik? 

 

• Hvor mange af jer har skrevet noget om, 

hvad I vil gøre for at få gode rollemodeller? 



Nederen 

• Voksenfesten 

 

• https://www.sikkertrafik.dk/ka

mpagner/nederen-foraeldre 
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Hvordan får man gode rollemodeller? 

• Positive forventninger (Trafikpolitik) 

 

• Forældremøder 

 

• Forældreaftaler 

 

• Gå forrest 

 

• 1. skoledag  

 



Indhold til forældremøde 

• www.sikkertrafik.dk/forældreaftale 
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Hvordan får vi flere  
 
guldkommuner i Nordsjælland? 
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  Guldkommuner 

• Fredensborg 

 

• Frederikssund 

 

• Helsingør 

 

 

• Flere andre er meget tæt på… 

• www.sikkertrafik.dk/trafiktest 
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Gåprøver 16/17 
 
www.sikkertrafik.dk/trafiktest 
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Cyklistprøver 16/17 
 
 
 



LIVE besøg 16/17 
 
 
 



Potentialet 

• Samarbejde på tværs af forvaltninger 

 

• Undervisning 

 

• Trafikpolitikker 

 

• Skoleledermøder 

 

• Lokalråd 

 

• Andre indsatser (fristilen) 


