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Kredsrådet
• Et kredsråd i hver politikreds.
• Rådet består af den øverste ledelse i politiet og alle 

borgmestrene og kommunaldirektørerne.
• Beslutter hvad der skal arbejdes på. 
• Udarbejder en Handleplan med fokusområder.



Kredsrådet samarbejdsplan 2014



Kredsrådet samarbejdsplan 2021-23



Lokalrådet
• Et lokalråd pr. kommune.
• Rådet består af lokalpolitiet og kommunale mellemledere .
• Opfølgning på Kredsrådets beslutninger.
• Drøfter lokale problemstillinger.





Den Tværfaglig Færdselsfølgestab
• For hele politikredsen.
• Staben består af færdsels- og forebyggelses politi,  

kommunale trafiksikkerhedsmedarbejdere samt 
repræsentanter fra  Sikker Trafik og Vejdirektoratet .

• Samarbejder om landsdækkende og lokale kampagner.
• Drøfter også mange andre forskellige trafikale 

problemstillinger, så som skiltning, uheldsregistreringer osv.
• Mødes 2 gange årligt.



Trafiksikkerhedsnetværk Syd
• For hele politikredsen.
• Består af kommunale trafiksikkerhedsmedarbejdere.
• Samarbejder om landsdækkende og lokale kampagner.
• Drøfter alt muligt omkring trafik. Lige fra anlægsarbejder, 

skiltning, udarbejdelse af lokale kampagner og diverse 
trafikale problemstillinger.

• Mødes normalt 4 gange om året.



Hvad laver vi?
• Skadestueregistreringer af 

trafikuheld.

• Narkokampagne på Facebook

• Reflekskampagner.

• Med Fly eller Folkevogn -
sikkerheden skal være den 
samme.

• Skolernes trafiktest. https://m.facebook.com/dropnarkokoersel/

https://m.facebook.com/dropnarkokoersel/


Konkurrence skal gøre de ældste elever mere sikre i trafikken

De syd- og sønderjyske kommuner arrangerer i år sammen med Syd- og Sønderjyllands Politi en filmkonkurrence for alle 7. -8. klasser. 
Vinderklassen løber med hovedpræmien på 8.000 kr. til klassekassen. Konkurrencen hedder ”God Trafikkultur” og har til formål at sætte 
trafiksikkerhed på skoleskemaet.

Eleverne bliver inddelt i grupper og laver med deres mobiltelefon eller andet videoudstyr en kort film. Filmen skal demonstrere den gode 
trafikkultur på elevernes skole og skal tage udgangspunkt i skolens trafikpolitik. 

-Filmen kan eksempelvis vise en mor, der følger sit barn til skole på cykel – begge bruger naturligvis både hjelm, lygter og refleksvest, nævner 
Tønder Kommunes trafiksikkerhedsmedarbejder Anders Hørkjær Pedersen som et eksempel på en god film. 

Ældre elever er en særlig udfordring 
Hver kommune kårer en lokal vinder film, som vinder 1.000 kr. til klassekassen. Efterfølgende vil et dommerpanel afgøre, hvilken film der 
bliver landsdelens samlede vinder, og tildeles yderligere 7.000 kr. til klassekassen. 

Ifølge Anders Hørkjær Pedersen er der god grund til ekstra fokus på sikkerhed i trafikken, når det gælder de ældre elever:

-Der er en særlig udfordring forbundet med at undervise de store elever i færdsel. Det skyldes nok, at de store elever både kan gå og cykle 
sikkert i trafikken. Alligevel er der flest ulykker i udskolingen, så noget kan – og skal - der gøres. Færdselsundervisning i udskolingen handler 
om ansvar, holdninger og handlinger. Eleverne skal lære at sige fra og kunne forudse risikofyldt adfærd i trafikken.

Sikker Trafik bakker op om initiativet
-Det er meget positivt, at Syd- og Sønderjyllands Politi og de sønderjyske kommuner arbejder med trafikadfærd og trafiksikkerhed for 
eleverne i alle 7. og 8. klasser. Netop i den alder begynder børnene at færdes mere i trafikken til og fra skole, fritidsaktiviteter og venner. Og 
for at undgå ulykker, så er det vigtigt at de har fokus på, hvad de selv kan gøre, så de undgår at ende i trafikulykker, siger Søren Ørsted 
Pedersen, pressechef i Rådet for Sikker Trafik.

Også Syd- og Sønderjyllands Politi er glade for kampagnen
-De unge i 7. og 8. klasse står overfor de 10 farligste år. Når de forlader skolen efter 9. klasse fylder de 15-24-årige meget i statistikken over 
døde og tilskadekomne, selv om de udgør en forholdsvis lille gruppe. Det handler om at påvirke de unges adfærd, og at alle ansvarlige voksne 
omkring de unge tager et ansvar, så vi får de unge helskindet i gennem de 10 farligste år, siger specialkonsulent Christian Østergård, Syd- og 
Sønderjyllands Politi. 

Nyhedsbrev fra SJYL



Sæt god trafikkultur på skoleskemaet! Upload film og vind 7.000 kr. til 
klassen http://bit.ly/1RdJTWJ #politidk

http://bit.ly/1RdJTWJ


• Filmkonkurrence for alle 7. -8. klasser

• Formålet er at sætte trafiksikkerhed på skoleskemaet

• Samarbejde mellem kommuner og SJYL

• Facebook-site og brev ud til alle færdselskontaktlærere

• Senest fredag d. 20. maj skal hver klasses bud på en vinderfilm være uploadet på www.faceboo

k.com/godtrafikkultur

• Hver kommune kårer en lokal vinder film, som vinder 1.000 kr. til klassekassen

• Efterfølgende afgør dommerpanel, hvilken film der bliver landsdelens samlede vinder -

yderligere 7.000 kr. til klassekassen.

Hvorfor? 

• Trafikken er den hyppigste dødsårsag for børn og unge i alderen 10 til 25 år

• Når børnene forlader folkeskolen, står de over for de 10 farligste år i trafikken

• 99 ud af 100 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken

God trafikkultur



TV SYD @TVSYD  · 22. jun.  

7. klasse på #Grænseegnensfriskole fik overrakt 1.præmie i 
konkurrencen #Godtrafikkultur http://www.tvsyd.dk/artikel/se-7-
klasses-vindervideo-om-god-trafikkultur …

http://www.tvsyd.dk/artikel/se-7-klasses-vindervideo-om-god-trafikkultur


• Samarbejde med kommuner, Børneulykkesfonden og politiet

• SHRPA leverer: Kampagnekonceptet – film, plakater og design af online bannere

• Temaet i kampagnen er ”Bilens vigtigste sikkerhedsudstyr er dig”.

• Børneulykkesfonden bidrager med et kampagnesite

• Sikker Trafik støtter ikke kampagnen 

• Indrykning online-banner på JV.dk, der linker til kampagnesitet

• Samtidig kører en konkurrence, hvor præmien er en iPad

• Fælles pressemeddelelse

• Forsøgt omtalt på TVSYD og i lokalaviserne

• Linkes til kampagnesitet på kommunernes Facebook-sider og evt. hjemmesider

• Politiet støtter op på Twitter

• Kampagnen kørte i foråret 2016

• Normineret til pris i Aalborg

Børn i Bilen



Kloge børn fra Tønder ved, hvad der skal til for at køre sikkert i bil! 
http://bit.ly/1XYkx4m #politidk

http://bit.ly/1XYkx4m


https://www.facebook.com/koersikkert/videos
/1697255150529533/

Hvad er det vigtigste, hvis man vil køre sikkert 

i bil? Vi har spurgt nationens mest ærlige 

borgere. Spred det gode budskab; kommenter 

eller del vores film og vær med i 

konkurrencen om en iPad.

Trafiksikkerhed starter med dig. Hvad hjælper det, at bilen er spækket med 

sikkerhedsudstyr, hvis du alligevel er uopmærksom i trafikken? Kør sikkert! 

https://www.facebook.com/koersikkert/videos/1697255150529533/


@SjylPoliti
skriver børn på 1. og 2. årgang breve til deres

forældre med gode råd til, hvordan forældrene
kan køre mere sikkert i trafikken. Se mere på
FB @koersikkert og den rørende film 
her: http://bit.ly/2QyJMNK  #kørsikkert #politi
dk

https://mobile.twitter.com/SjylPoliti
https://t.co/mOuWrMzZ4b?amp=1
https://mobile.twitter.com/hashtag/k%C3%B8rsikkert?src=hashtag_click
https://mobile.twitter.com/hashtag/politidk?src=hashtag_click


Skadestueregistrering



Lidt eksempler

Skadestueregistreringer



Udviklingen i de 
politiregistrerede 
uheld i Aabenraa 
Kommune



https://www.facebook.com/medflyellerfolkevogn

https://www.facebook.com/medflyellerfolkevogn


Tryghedsvandring om skolevej til ny skole



Har du et spørgsmål?

• I er også velkomne til at kontakte os på et senere tidspunkt.

• Christian Østergård, Forebyggelsessektionen, 

Syd- og Sønderjyllands politi, COE003@politi.dk

• Hanne Mette Kjær, Trafiksikkerhedsmedarbejder, 

Aabenraa Kommune, hmk@aabenraa.dk

mailto:COE003@politi.dk
mailto:hmk@aabenraa.dk

