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18. marts 2016 

 

Poul Erik Lehmann Thomsen 

specialkonsulent 

  

 

Notat som konklusionsreferat. 

 

Nordsjællands Politi gennemgik i dagens indlæg nr. 6 forløb og indhold i de indtil nu årligt 

afholdte FKL-årsmøder arrangeret af de enkelte kommunegrupper henholdsvis Nord, Syd, 

Vest og Midt og i samarbejde med Nordsjællands Politi. 

 

I indlægget blev det beskrevet, at målet med disse heldags FKL-årsmøder er 

kompetenceudvikling og vidensdeling FKL.erne (færdselskontaktlærerne) imellem, 

ligesom man kommunevis kunne gennemføre dialoger om de lokale opgaver.  

 

Politikredsen fremlagde oplæg til en ny fremtidig model, hvor der under 

paraplyorganisationen Trafiknetværk Nordsjælland afholdes et og samme årlige FKL-

årsmøde fælles for alle kommunerne arrangeret af en nedsat planlægningsgruppe bredt 

repræsenteret fra kommunegruppernes interessentområder henholdsvis vej- og 

skoleforvaltninger,  FKL.ere samt Partnerskab og Forebyggelse i Nordsjællands Politi. 

Formålet var at højne årsmødeindholdet og dermed forbedre kompetenceudviklingen for 

FKL.erne. 

Endvidere lå der et planlægnings- og afviklingsrationale for de personer, som forestår 

disse opgaver. 

 

Af oplægget fremgik tillige, at Rådet for Sikker Trafik havde givet tilsagn om at bidrage 

med en øget indsats i forhold til på FKL-årsmøderne at forestå afholdelse af workshops 

med relevant FKL-faglige indhold. 

Indholdsmæssigt ville fælles FKL-årsmøder øge mulighederne for kompetenceudvikling af 

FKL.erne  og med fortsat mulighed for at fastholde de lokale kommunedialoger 

forvaltninger og FKL.ere på dagen. 

Indholdsmæssigt kunne FKL-årsmøde måske også tiltrække yderligere deltagelse fra 

skolerne i henseende til afdelings- og skoleledere. 

 

Oplægget afsluttedes med gennemgang af et SWOT-analyse på omlægning til et fælles 

Nordsjællandsk FKL-årsmøde, hvilket dannede grundlag for plenumdialog 

mødedeltagerne imellem. 

Under dialogen havde nogen bekymring for, at man mistede deltagelse af FKL.ere 

grundet afstand til afholdelsessted og manglende lokal interesse for at være med i et 

større fælles forum. 

Andre afviste denne bekymring, idet afholdelse af kursus og møder oftere og oftere sker 

længere væk end egen daglige ”nærområde”, ligesom der fremhævedes fordele ved, at 

man i et større forum og dermed forbedret økonomisk bæredygtighed kunne højne 

mulighederne for kompetenceudvikling af FKL.erne. 

Deltageromkostningerne vil formentlig øges fra nu kr.200-300 pr. deltager til kr. ca. 500-

600, hvilket ifølge flere mødedeltagere ikke er et problem. 
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Side 2 

 

 

Konklusionen på mødet blev, at man fra og med år 2017 forsøger sig med afholdelse af 

et fælles Nordsjællandsk FKL-årsmøde under paraplyorganisationen Trafiknetværk 

Nordsjælland som følger: 

 

 Man fastholder TFN.s mødetermonologi med ”3. torsdag i en måned” og således 

første gang torsdag 19. januar 2017. 

 Der nedsættes en bred faglig planlægningsgruppe  med repræsentanter fra de 

nordsjællandske kommuners vej- og skoleforvaltninger, skolernes FKL.ere  og 

politikredsen (se nedenfor). 

 Planlægningsgruppen får tillige til opgave at finde et egnet navn på de 

kommende FKL-årsmøder således, at betegnelsen giver mest mulig synenergi. 

 

På og efter VSP-seminaret 17/3-16 har følgende tilkendegivet, at de ønsker at indgå i 

FKL-årsmødeplanlægningsgruppen. 

 

 Christina Levring Jacobsen, Vejforvaltningen Helsingør Kommune. 

 Lars Andreassen, koordinerende FKL, Helsingør Kommune. 

 Sara Sonne, Vejforvaltningen, Fredensborg Kommune. 

 Johanne Leth Nielsen, Vejforvaltningen, Hørsholm Kommune. 

 Michael Diderichsen, Vejforvaltningen, Rudersdal Kommune. 

 Aage Kousgard, FKL, Lyngby-Taarbæk Kommune. 

 Lena Jensen, Vejforvaltningen, Furesø Kommune. 

 Ghita Van Hauen, Vejforvaltningen, Egedal Kommune. 

 Peter Andreas Rohde, Skoleforvaltningen, Halsnæs Kommune. 

 Jeanett Werge, Vejforvaltningen, Allerød Kommune. 

 Desireè Grandjean, koordinerende FKL, Hillerød Kommune. 

 Anne Birgitte Jørgensen, Skoleforvaltningen, Hillerød Kommune. 

 Mette Droob Olsen, koordinerende FKL, Gribskov Kommune. 

 Poul Erik Lehmann Thomsen, Partnerskab og Forebyggelse, Nordsjællands Politi. 

 

 

Undertegnede forestår tillige de praktiske opgaver i henseende til mødeindkaldelser, 

referater og booking af steder til årsmøderne på såkaldte statsaftaler. 

 

Planlægningsgruppen indkaldes efterfølgende af undertegnede til planmøde afholdt 

senest 1. juni 2016. 

 

Poul Erik Lehmann Thomsen. 

 

 


