
Program
Vej-Skole-Politi seminar

17. nov. 2022

08:00 - 08:30 Ankomst, kaffe og brød

08:30 - 08:40 Velkomst i plenumsalen - Auditoriet
Velkomst ved formanden for Vej-Skole-Politi projektgruppen i Trafiknetværk Nordsjælland, skoleleder Andreas Elkjær.

08:40 - 09:40 "Nyt" på færdselsområdet v/Rådet for Sikker Trafik - plenumsalen/auditoriet
Rådet for Sikker Trafik:
- Nyt om tal for trafiksikkerhed (status på trafikulykker og samfundsøkonomi) v/Jesper Søndergaard Hemmingsen 
- Resultaterne af Kommunernes Skoletrafiktest for skoleåret 2021-2022 v/Sidse Egebjerg.

09:40 - 10:00 Ideer og visioner i Nordsjælland
Ideer og visioner i Nordsjælland set i "helikopterperspektiv" - trafikdage på skolerne i Frederikssund Kommune, involvering af
udskolingseleverne i Helsingør Kommune samt trafikkonkurrencer i kommunerne Fredensborg og Lyngby-Taarbæk.
Dansk Skolecykling med nyt koncept for udskolingstrin.

Vi tager en tur i helikopteren og ser på lokale nordsjællandske skolerelaterede færdselspræventive tiltag

10:00 - 10:05 Intro til fagligt rettede parallelle sessioner (10:20 - 11:50)

10:05 - 10:20 Pause, kaffe og vidensdeling - konferencecentrets områder
Få dig en kop kaffe eller te og udnyt pausen til at få en snak med nogle af de andre deltagere.

10:20 - 11:50 Session for færdselskontaktlærere, færdselslærere og skolepatruljeinstruktører
Start i Auditoriet, derefter lokalerne 1 og2 .

1) 10:20 - 10:50 
Vidensdeling/workshop om de gode historier fra rådets kursus for færdselskontaktlærere og kursus for
skolepatruljeinstruktører v/ Sofie Caspersen, Helle Riis Lindevall og Sylvia Baptista. 

2) 10:50 - 11:50
Workshop om trafikkonkurrencer - lærerne inddeles i et passende antal grupper, der arbejder med udvikling af en
konkurrence v/Sofie Caspersen, Helle Riis Lindevall og Sylvia Baptista.

10:20 - 11:50 Session for afdelingsledere, skoleledere og forvaltningsrepræsentanter - lokale 1
Lokale 3

1) 10:20 - 10:40
Skolernes forpligtigende tilsyn med trafikken omkring skolen v/konsulent Sofie Esmann Busch, Undervisningsministeriet.

2) 10:40 - 11:30
Bruges trafikpolitikker ved skolerne? - minioplæg fra udvalgte skoler

3) 11:30 - 11:50
Skolepatruljesteder og skolepatruljens praktiske virke v/Corri Zimmermann, Helsingør Kommune
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10:20 - 11:50 Session for politiet
Lokale 4

10:20 - 10:45
Skolepatruljeteknik og  skolepatruljeadfærd v/Corri Zimmermann, Helsingør Kommune

10:45 - 11:10
Elektriske løbehjul, selvbalancerende skatebords ect.  v/ Rene Petersen, Færdselssektionen.

11:10 - 11:30
Politikredsens strategi for understøttelse af den færdselspræventive skoleindsats v/Esben Dal

11:30 - 11:50
Status på etablering og drift af Trafikforum kommune-politi v/Brian Stybe Grayston

11:50 - 12:45 Frokostpause og vidensdeling
Vi holder frokost i restauranten, hvor vi forsyner os med lækkerier fra buffeten og får samtidigt en god snak med de øvrige
omkring bordet.
Besøg den udendørs udstilling med politiets køretøjer og udstyr - prøv en udåndingstest.

12:45 - 14:15 Kommunevis opdelt - dialog (se særlig fordeling af kommunerne på lokaler)
Hver kommune får eget lokale for intern dialog, hvori deltager færdselskontaktlærere, færdselslærere, afdelingsledere,
skoleledere, forvaltningsrepræsentanter fra respektive kommune samt vedkommende områdebetjent. 
Kommunens vej- og skoleforvaltninger forestår mødeledelse og dagsorden efter lokalt behov.
Områdebetjentene deltager i respektive kommuner.

14:15 - 14:30 Networking med kaffe og kage

14:30 - 15:25 Demonstration af cykeltræning og afholdelse af den lille cyklistprøve
Dansk Skolecykling demonstrerer cykeltræning og lille cyklistprøve.
Foregår delvist i konferencecentrets foyer og delvist udenfor, hvor deltagerne kan være aktive som cyklister.
Dagens deltagere er selv aktører - medbring gerne egen cykelhjelm.

15:25 - 15:30 Tak for i dag - vi slutter i konferencecentrets foyer
Vej-Skole-Politi projektgruppens formand, Andreas Elkjær, siger tak for i dag.
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