
Erfaringer med trafikal 
forældreforankring via skolerne 

Med udgangspunkt i mine oplevelser 
som koordinerende 

færdselskontaktlærer i Hillerød 
Kommune 



Lidt om mit virke  

• Jeg har været koordinerende FKL i Hillerød i 5 
år og samtidig FKL på Kornmarkskolen. 

 

• Min funktion på skolen 

 

• Min funktion som koordinerende FKL i Hillerød 
kommune 





Forældre og 
elever 

skolen 

kommunen 



VI SKAL PASSE PÅ AT FÆRDSEL IKKE 
FORSVINDER I SPARERUNDERNE. 
 
 Færdsel hører til § 7 fag, der er såkaldte ”timeløse fag” 

 

Det medfører, at det overordnet er klasselærerens ansvar, at der bliver 
undervist i fagene.  

 

Ved at give skolens FKL skemalagte timer til at gennemføre al 
færdselsundervisningen på skolen, sikres kvalitet og kontinuiteten i 
undervisningen og kontakten mellem skole og hjem i forbindelse med 
forløbene. 

 

Alternativt kan der vedtages retningslinjer for, hvilke fag, der er 
ansvarlige for hvilke forløb i klasserne. 



RETNINGSLINJER FOR OVERBYGNINGEN 
PÅ KORNMARKSKOLEN  

Faste forløb: 

’Talknuser’ – FKL + statistik forløb - køres på 7.årg i matematik 

’Skillevej’ - Hensyn og påvirkning - køres på 8.årg i samfundsfag 

’360*’ - køres på 9. årgang i dansk 

’Trafikliv’ – køres på 8. og 9. årgang som supplement i samfundsfag og dansk 
(artikler og fotos som kan bruges som prøveoplæg i dansk og samfundsfag) 

 

Live ambassadør inviteres i efteråret til samlet forløb for 9, klasserne. 

  

 Alle forløb med materialer og udførlige lærervejledninger ligger på 
sikkertrafik.dk/skole/undervisning/ 

  

 Hertil må naturligvis suppleres som nødvendigt. 

 





Hvordan skaber vi gode rollemodeller 
 • Ved at være tydelige i vores forventninger. 

• Trafikpolitik på vores skoler 

• Faste FKL, der har tid prioriteret til deres 
opgaver 

• Vi skal være repræsenteret ved så mange 
forældremøder som muligt – min. 0, 1, 4, 
6,7,8 og 9. klasse 

• Vi skal være synlige i dagligdagen – morgenen 
er god! 

• Vi skal være nemt tilgængelige. 

 



Vi skal huske at fortælle de gode 
historier 

• Sikre at 
færdselsundervisningen 
fremgår af ugeplanen 

 

 

• Få en til at tage billeder 
når der arbejdes med 
færdselsundervisning og 
læg dem på intra, så 
forældrene kan følge 
med.  

• Sørg for, at der informeres 
i god tid i forbindelse med 
fx cyklistprøver, så 
forældrene har mulighed 
for at sikre, at cyklen er i 
orden – og for at komme 
ud og træne ruten med 
deres børn 



Tak for tålmodigheden  

 


