
Session 2 – Det strategiske for 
afdelingsledere, skoleledere og 

forvaltningsrepræsentanter



• UVM – fælles mål / Sofie Esmann Busch 

• Workshop om VSP & ledelsesopgaven

• SSP og udskolingens færdselsundervisning / Jacob Holm Jørgensen



Organisering i det tværfaglige samarbejde 

mellem vej- og skoleforvaltning samt politiet

Andreas Elkjær, Distrikt skoleleder Espergærde Skole, Helsingør Kommune

Helle Riis Lindevall, trafikplanlægger Fredensborg Kommune

Lene Sølver Pedersen, viceskoleleder Endrupskolen, Fredensborg Kommune



Overordnet samarbejde Trafiknetværk 
Nordsjælland
• Organisering & formål

• Forebygge, videndele og understøtte praksis

• Styregruppe søger lederrepræsentant
• Ca. 4 årlige møder

• Overordnede strategiske færdselspræventive arbejde i bred forstand 



Den færdselspræventive skoleindsats i Nordsjælland
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Hvordan navigerer vi i opgaverne?

Hvordan griber vi opgaverne an?

Hvem kan man vidensdele med?

Hvordan får vi kontakt med vejmyndigheden?

Politikredsens medvirken?

Årsplanlægning?

Skolepatruljer?

Cyklistprøver?



Organisationen – Netværket



Vores ældste elever



fortsat



ledelsesopgaven

• Rammesætte

• Prioritere

• Understøtte

• Følge op

• Struktur  årshjul, faste indslag (gå-prøve, cykelprøve 3.årg., 
cyklistprøve 6. årg. – udskoling?)

• Eksempel – netværk og organisering i Fredensborg Kommune



Fredensborg…



7. Oktober 2021 Vej-Skole-Politi seminar 2021 11

Vej-Skole-Politi organisering i Fredensborg Kommune

VSP-samarbejde siden 2015 om den færdselspræventive skoleindsats 

• Udvikling og drift af den kommunale færdselspræventive skoleindsats

• Skabe et forum om skoletrafik, trafiksikkerhed og mobilitet blandt børn 
og unge

• Facilitere målrettede færdselspræventive indsatser i forhold til 
færdselsundervisning

Netværkskoordinator

repræsentant fra Team Trafik

Souchef
Langebjergskolen

Administrativ chef 
Nivå Skole

Viceskoleleder 
Endrupskolen

Daglig leder, 
Fredensborg Skole

AfdelingslederKok
kedal Skole

Afdelingsleder 
Humlebæk Skole

Repræsentant fra 
Nordsjællands Politi, 

forebyggelses sekretariatet 

Indsatser:

• Koordinering af skolekampagner
• Dialog om forældres ansvar for børn og unges trafikadfærd
• Koordinering af færdselsundervisning
• Samarbejde om trafikpolitikker for skoler
• Dialog om transport til og fra skole og trafikafvikling ved skolerne om 

morgenen

Alle skoler følger samme læseplan og der er en årsplan i netværket

Organisering
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Årsplan og læseplan
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Drøftelse i plenum

• Forankring af den færdselspræventive skoleindsats – har I gode 
eksempler på lokal ledelsesopbakning?

• Hvilken ny adfærd kan I identificere for at sikre lokal 
ledelsesopbakning?

Afslutning

• Spørgsmål og bemærkninger?

• Ny repræsentant i styregruppen



Lederrepræsentant i styregruppen

• ?


