
Skolepatruljer
Og

Følgeordning



skolepatrulje



Hvad siger Færdselsloven  -  regler for gående og kørende 

trafik 

 

Fodgængere: 

§ 10  - gående, der vil passere kørebane eller cykelsti skal udvise 

forsigtighed i forhold til afstand og hastighed for kørende.  Ingen 

unødige ophold.  Skal følge anvisning ved signalregulering eller 

politiregulering.  Hvis fodgængerfelt i nærheden(30 m) skal det 

benyttes. 

 

Kørende trafik. 

§ 27   -kørsel over fortov – holde tilbage for gående. 

 -Svingning i kryds – gående på ”sideveje” – uden fare  

 -Signal/politireguleret fodgængerfelt – rødt lys/svingning 

 

-Ureguleret fodgængerfelt – afpasse hastighed- ingen fare 

eller ulempe for gående, hvis de er på vej ud eller i feltet. 

Om nødvendigt standse for den gående.  

 

 



Skolens tilsynspligt 
UM  bkg.  703  af  230614   §§  2 og 3 

 

 

Skolens tilsynspligt for ordensregler og værdiregelsæt omfatter 

også fortov, gade- og vejareal umiddelbart ud for skolens 

område 

Tilsynspligten indtræder senest 10 minutter før mødetid og ophører, når 

ved et naturligt tidspunkt, når børnene forlader skolen efter 

undervisningens ophør. 



Trafiknetværk Nordsjælland 
Trafiksikkerhedssamarbejde mellem 13 nordsjællandske kommuner, Vejdirektoratet og Nordsjællands Politi 

http://trafiknetvaerknordsjaelland.dk/  

 
Vejledning i anvendelse af vejafmærkning ved skolepatruljesteder 

 

Retsgrundlag 

1) Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning §39 ”Børn” 

2) Vejregler om advarselstavler maj 2022 – A22. 

3) Bekendtgørelse om tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden 

Vejindretninger (steder/strækninger) Eksempler Skal være Kan/bør være 

 

 

1 

Ureguleret fodgængerfelt 

Skal være beliggende inden for afmærkning med A22-tavle og undertavle ”skole”. 

Kan være afmærket med særlige skolepatruljeblink, som aktiveres når skolepatruljen 

arbejder. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Signalreguleret fodgængerfelt 

Kan være beliggende inden for afmærkning med A22-tavle og undertavle ”skole”. 

 

 

 

Ingen særlige 

afmærkningskrav 

 

 

 

3 

Sidevejsudmunding ved overkørsel af fortov 

Skal være beliggende inden for afmærkning med A22-tavle og undertavle ”skole” 

Kan være afmærket med særlige skolepatruljeblink, som aktiveres når skolepatruljen 

arbejder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Lavere hastighedsgrænser og fartdæmpede områder 

Bør være beliggende inden for afmærkning med A22-tavle og undertavle ”skole” 

Kan i særlige tilfælde være afmærket med skolepatruljeblink.  

 

 

 

Ingen særlige 

afmærkningskrav 

 

 
 

 

 

5 

Ingen fodgængerfaciliteter og ingen lokal nedsat hastighedsgrænse/fartdæmpet 

område 

Skal være beliggende inden for afmærkning med A22-tavle og undertavler ”skole” og 

afstandsangivelse. 

Skal være afmærket med skolepatruljeblink. 
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