VSP-handlingsplan / -idebank for XX-Kommune.
Planens varighed:

VSP-handlingsplanen gælder fra xx-xx-xxxx og indtil videre.

VSP-samarbejdet:

Kommunalt forankret samarbejdsforum for interessenter med repræsentation fra
henholdsvis kommunens vej- og skoleforvaltninger og politiet.

VSP-formål:

Formaliseret, effektivt og koordineret samarbejde for udvikling og facilitering af
events til understøttelse af de kommunale og private skolers udøvelse af den
obligatoriske færdselsundervisning.

VSP-målsætning:

Følgende elementer ses som mål for VSP-samarbejdets virke:
1) Etablering/fastholdelse af et formaliseret VSP-samarbejde.
2) Hver skole har eller etablerer en skoletrafik
3) Hver skole har eller etablerer en færdselskontaktlærerordning.
4) Etablering af en fælles færdselspræventiv læseplan med indlagte hyberlink til
undervisningsmaterialer hos Rådet for Sikker Trafik.
5) Etablering/fastholdelse af et færdselskontaktlærernetværk.
6) Kompetenceudvikling af færdselskontaktlærerne.
7) I fornødent omfang forestå samling af færdselskontaktlærernetværket for
sparring og vidensdeling – evt. via et tværkommunalt samarbejde med
omkringliggende kommuners VSP-organisationer.
8) Kompetenceudvikling af lærerstaben som undervisere i færdselsregler for
gående og cyklister.
9) Afholdelse af fælles cyklistprøver for skolerne 6. klasser.
10) Etablering/fastholdelse af klassekonkurrence i bestående cyklistprøver for 6.
klasser incl. afklaring om økonomi til præmiering af vinderklasser.
11) Kompetente skolepatruljer (vejtekniske forhold og SP-optræden).
12) Koncept for forældreforankring af ansvaret for børn forståelse for og adfærd
i trafik via etablering af indslag på forældremøder i skoleregi – gerne i
samarbejde med kommunens SSP-organisation.
13) Afsøge mulighederne for samarbejde med børnehaverne i relation til
afholdelse af gåprøver der.
14) Hvis samarbejde med børnehaverne da iværksætte kompetenceudvikling af
pædagogerne i relation til færdselslovens regler for gående.
15) VSP-organisationen udarbejder årligt en VSP-årsplan, der lavpraktisk
beskriver det kommende skoleårs events og mødeaktiviterer. VSP-årsplanen
skal af hensyn til årsplanlægningen på den enkelte skole være skolerne i
hænde senest med udgangen af marts måned skoleåret forinden.
16) Etablering af et ”Trafikside” på kommunens hjemmeside til forankring og
visning af VSP-samarbejdets events, fælles færdselspræventiv læseplan,
mødeaktiviteter og nødvendige værktøjer for skolerne.

Planen til underretning af:

Lokalråd, involverede forvaltninger, trafiksikkerhedsudvalg/trafiksikkerhedsråd,
skoleledelser og skolebestyrelser.

Grundlag:
Element
Sundhedsloven
Kollektivaftale mellem kommunerne
og Kommunernes Landsforening
Folkeskoleloven

Indhold
Kommunens uheldsøkonomi
Om trafiksikre foranstaltninger
Kommunale skolers obligatoriske færdselsundervisning
Kommunalbestyrelsens tilsynspligt med kommunale skoler

Fri- og privatskoleloven

Undervisningsministeriet
Politiloven
Justitsministeriet
Nordsjællands Politi

Privatskolebestyrelsens tilsynsforpligtigelser med
undervisningsindhold og skolernes obligatorisk
færdselsundervisning.
Fælles Mål faghæfte 20 om delmålskrav i skolernes
færdselslære.
Politiets virke gennem forebyggende, hjælpende og
håndhævende virksomhed.
Cirkulære nr. 221 af 20. oktober 1967 om politiets bistand
ved færdselsundervisning i skolerne.
VSP-partnerskabsaftale, der fastlægger politikredsens
medvirken i samarbejdet.

