
Trafik 6 – politibesøgene
Planlægning og tidsrammer

Administrative forberedelser

1 Oversigt for afholdelse af 6. klasse cyklistprøver ses på Trafiknetværk Nordsjællands hjemmeside

2 Vej- og skoleforvaltningen har udarbejdet en VSP-årsplan for pgl. Skoleår

3 Forårsprøver: Senest 1. februar udarbejder/udsender Vej- og skoleforvaltningen en Trafik6-besøgsplan
Efterårsprøver: Senest 15. juni udarbejder/udsender vej- og skoleforvaltningerne en trafik6-besøgsplan

Trafik6-politibesøgene på skolerne

4 Politiet møder på skolen jfr. besøgsplanens angivelse

5 10 minutter til at få kontakt mellem skolens ansvarlige og politiets fremmødte

6 15 minutters politibriefing med 6 hovedpunkter for op til 3 klasser samlet – eleverne står herunder ved deres cykler. Hvis 
der er mere end 3 klasser opdeles klasserne i 2 x briefing à 15 minutter i forlængelse af hinanden.

7 30 sekunder pr. elev til cykelkontrol. Politiet har godkendelsesmærkerne med – skolen printer rådets cykelkontrolblanket 
(tommelfinger op og ned) – lærer følger kontrollen og udfylder blanketten.

8 Klasserne er nu klar til den praktiske prøve, som skolen selv forestår. 
Politiet kører til næste skole på besøgsplanen.
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Politibesøget på skolen
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Udendørs politibriefing:

Ved politiets ankomst er eleverne opstillet med deres cykler og hjelme – se slides 5 og 6

Cykelkontrollen:

• Eleven har anlagt sin cykelhjelm

• Eleven trækker sin cykel 2 meter frem

• Eleven præsenterer sin cykels lovpligtige udstyr

• En lærer udfylder rådets cykelkontrol-blanket ”Tommel op og ned”

• Politiet udleverer godkendelsesmærke til den godkendte cykel – elever sætter 

mærket på cyklen

Printes af 
skolen fra 

rådets 
system

Rådets 
cykelgodkendelsesmærker 

medbringes af politiet



Politiets briefing af eleverne

 Placeringsregler for cyklister

 Orientering (inden manøvrer såsom start-stop-sving-kørebaneskift)

 Tegngivning (start fra vejsiden, stop og sving)

 Vigepligt

 Anvendelsesargumenter og tilpasning af cykelhjelm

 Cykel-sadelhøjde

 Cyklistens startstilling
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Cykeltjekket – eleven præsenterer cykel for politiet

 Forhjulsbremse

 Baghjulsbremse

 Ringeklokke

 Hvid refleks foran

 Rød refleks bagpå

 Reflekser i pedalerne

 Reflekser i for- og baghjul, enten

• Mindst 1 gul i egerne i hvert hjul eller

• Hvidt refleksbånd på begge sider af dækkene eller

• Refleksordning på begge fælgsider
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Der tjekkes ikke:

• For- og baglygter

• Lås
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Cykelkontrol
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Politi-briefing – 3 klasser
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Ved politiets ankomst er klasserne opstillet med 
cykler og hjelme i f.eks. Skolegården 
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Politi-briefing – 2 klasser

Ved politiets ankomst er klasserne opstillet 

med cykler og hjelme i f.eks. Skolegården 


