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Lokale indsatser i 
færdselsundervisningen 

Supplement til færdselsundervisningen - Børn er fremtidens trafikanter! 
 
 
Daginstitution Cykelbane og kampagnen ”Alle børn cykler – også til  
  daginstitution” (under udvikling) 
 
0. klasser   Skolestartskampagne, præmier og arrangement i byrådssalen, 
  refleksveste til alle (5. år) 
 
Indskoling/SFO Cykeltrailer – pakker til cykelleg (under udvikling) 
 
3. klasser   Trafikuge (7. år) 
 
4. klasser   Lys på med Ludvig, montering af cykellygter (5. år) 
 
5. klasser   TrafikPraktik (4. år) 
 
6. klasser   Cyklistprøve (lang tid) 
 
8. klasser   Trafik8, færdselsdag for alle 8. klasseelever i Hørsholm,  
  Fredensborg og Helsingør Kommune (under udvikling –  
  afvikles første gang 8. juni 2017) 
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TrafikPraktik 

TrafikPraktik for 5. klasser – et samarbejde med Teknisk Museum og 
Nordsjællands Park og Vej 
 

Pilotprojekt i 2013 for seks klasser 

2014 og 2015 for 15-18 klasser  

 

Formål:  

Eleverne i 5. klasse skal gennem praktisk erfaring med og teoretisk viden om det 
at bevæge sig i trafikken, fordele ved at cykle (bæredygtig transport, sundhed), 
risici og farer (især den tunge trafik: lastbiler + førstehjælp). 

 

Forløb: 

- Cykeltur til museet 

- Praktiske øvelser med lastbil, sikkerhed og synlighed  

- Praktiske øvelser med cykler + seleslæde   

- Undervisning på museet om trafik, bæredygtig transport/energi og førstehjælp 

- Spørgeark eleverne skal besvare på museet, ud fra øvelserne og deres viden 

- Forslag til opgaver der kan arbejdes med i klassen 
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Praktiske øvelser 

Dialog om 
højresvingsulykker og 
praktiske øvelser ved 
lastvogn 

Mange var overraskede over, hvor svært det er at 

se fra førersædet, og det var tydeligt, at det 

gjorde et stort indtryk. Det var også oplevelserne i 

lastbilen og de blinde vinkler, de fleste børn 

nævnte, når de blev spurgt om, hvad de bedst 

kunne huske, eller hvad der havde overrasket 

dem mest. 

Praktiske øvelser på 
cykel – glatføre, mobil 
telefon og uhåndterlig 
bagage 

Seleslæde 
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På museet 

Undervisning 

Find Volvo Amazone (Hal E) 

Hvornår begyndte man at have sikkerhedsseler i biler? 

• 1940´erne 

• 1970´erne  

• 1990´erne 

Du skal lige ud i et kryds,  

men lastbilen ved siden af dig skal dreje til højre, hvad gør du? 

Venter på at lastbilen kører frem, den kan måske ikke se mig  

Kører frem, det er min ret, og lastbilen skal holde tilbage 

Ringer med ringeklokken, så har den hørt mig 

TrafikPraktikQuiz 
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Fælles afslutning 

Fælles afslutning med demonstration af 
lastvognkørsel: 
- Bremselængde 
- Højresving 
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Praktisk info 

 

 

Afholdes i tidsrummet kl. 9-13:30 

 

Tre klasser pr. dag 

 

Økonomi: 

- Undervisere på museet 

- Lastvogn og chauffør   

- Frugt 

- Præmie 

- Transport 

 

 

 

Kontakt evt. Michael Gyldendal på Danmarks Tekniske Museum 

mg@tekniskmuseum.dk 

Tlf. 49252737 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kouBmDaUptI 
 

Fra evalueringen: 
 

Hvad er det vigtigste, du har lært i dag? 

at man skal koncentrere sig i trafikken  

at man ikke skal snakke i mobil eller 

høre musik  

noget om førstehjælp 

noget om lastbilens blinde vinkler  

at man skal bruge cykelhjelm   
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