
Oplæring og træning 

af nye 

skolepatruljeelever 
Jan Bevensee 

Frederikssund Private Realskole 



Om skolen 

• 744 elever 
• Elever kommer fra følgende kommuner: Roskilde, 

Lejre, Frederikssund, Halsnæs, Hillerød og 

Egedal. 

 

• Ca. 75 ansatte 

 

• Trafik politik 

 



Trafikale forhold på FPR 
Gymnasiet, 

Handelsskolen 

Teknisk skole 



Fakta 

• “6. årgang” står skolepatrulje. 

• Uddannelsen starter i april (det år de stadig er 5.klasser) 

• Overtager jobbet medio maj.  

• Kører indtil de næste overtager. 

 

• p.t. har jeg 50 elever “ansat”. 

– Ud af 72 elever på årgangen. 

• ALLE frivillige 



Tilmelding  

• Tilmelding via 

forældreintra 

– Næsten kopi fra 

www.sikkertrafik.dk  

 

• Tilmeldte runder 

klasselæreren 

– Skal nogle “pilles” 

fra? 

 

Kære forældre 
  
Drøft med dit barn om han/hun ønsker at deltage som 
skolepatrulje fra medio maj 2018 og et år frem 
  
At være med i skolepatruljen er en betydningsfuld 
opgave, som giver dit barn nogle vigtige kompetencer. 
Ikke blot i forhold til trafik og færdselsregler. Men også i 
forhold til at gå forrest som et godt eksempel i trafikken 
og samarbejde med de andre i skolepatruljen om at 
hjælpe deres yngre skolekammerater sikkert i skole i 
hver dag. 
  
Senere vil dit barn måske opleve, at tiden i 
skolepatruljen er en god erfaring at tage med sig, når 
han/hun eksempelvis vil søge et fritidsjob. 
Her kan dit barn bruge sit skolepatruljebevis som 
reference. 
  
Støt op om dit barn Du kan som forældre være med til 
at bakke op om dit barn i skolepatruljen. 
Det kan du eksempelvis gøre ved at sørge for, at dit 
barn kommer af sted til tiden hver dag. 
  
En skolepatrulje møder ind 20 minutter, før klokken 
ringer, og de andre elever og deres forældre regner med 
dit barn.  
Så det er væsentligt, at dit barn påtager sig dette 
ansvar – også selvom det regner eller sner. 

http://www.sikkertrafik.dk/


Teori 

• De “udvalgte” inviteres til uddannelse 

• 2 lektioner 

 

• PP ud fra materialet på www.sikkertrafik.dk 

 

 

 

http://www.sikkertrafik.dk/


Praktisk øvelse 

• 2 lektioner 

• Politiet  

– Træner hængsel 

– Træner kommandoer 

• Først indenfor 

 

• Bagefter ”live” 

 

• Ser alle tre felter 

– Hvad er udfordringerne? 



Observation 1 

• I ugerne op til start ugen 

 

• Kigger på de erfarne 

– Ser dem i arbejdet 

– Alle tre felter 

– Lærer morgentrafikken at kende 

 



Observation 2 

• Den første uge på job 

• De ”aftrædende” kigger på 

– Råder 

– Vejleder 

– Hjælper 



Klar til start 



På job! 

• 1 lærer kigger rundt til dem om morgenen 

+ mig (trafikansvarlig) 

– Retter 

– Vejleder 

– Gode råd 

– HUSK NU! 

• Mørke 

 

 



0. klasse skolestart 

• Skolepatruljen deltager på 1. skoledag 

– Info til børnene OG forældrene. 

 

• ERFARING: Børnene husker bedre end 

forældrene. 


