
Jakob Skov Øllgård 

Konsulent   

jas@sikkertrafik.dk  

Ny Færdselskontaktlærer  
 
Hvad tilbyder Rådet for Sikker Trafik?  
(Bare rolig hjælpen er på vej) 

OMG

! ! !  

YES – det 

har jeg 

styr på ! 

mailto:jas@sikkertrafik.dk


Skolens opgave i arbejdet med trafik og færdsel 
• Nyhedsbrevet  

- tilmelding / https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/vaerktoejer  

 

• Din rolle, samt med- og ”modspillere” 

- et obligatorisk emne – hvad er det?  

- og det giver mening (dannelse)  

- dine kollegaer, forældrebestyrelse, skolelederen, kommunen mfl.  

 

• Undervisningsmaterialer  

- indskoling / https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/0-3-klasse  

- mellemtrin / https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/4-6-klasse  

- udskoling / https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/7-9-klasse  

 

• Værktøjer https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/vaerktoejer 

- kursus for Færdselskontaktlærere 2018  

- årsplaner  

- skolepatrulje  

- forældre (video mm.)  

- trafikpolitikker 

- grafer og statistikker  

- kampagner (Nederen-forældre)  
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Færdselskontaktlærerens rolle?  
(krav og muligheder for færdselskontaktlæreren) 

Modtag nyhedsbrev fra sikkertrafik.dk/SKOLE 

Hold dig opdateret omkring Rådet For Sikker Trafiks arbejde indenfor skoleområdet.  

Vi sender nyhedsbreve ud ca. 6 gange om året. I nyhedsbrevet kan du få inspiration til 

trafikundervisningen. 

  https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/vaerktoejer  
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Min rolle 



Hvorfor undervise i Trafik & Færdsel? 

• For mange børn og unge kommer til skade i trafikken 

 

• Børnene er fremtidens trafikanter –  og fremtidens borgere 

 

• Trafik er dannelse  

 

• Og så er det lovpligtigt… 

 

 

DERFOR! 
 



Et obligatorisk emne  

Det hele begyndte i 1940… 

 

Færdselslære har været et  

obligatorisk emne i grundskolen siden 1940 

 

 

Så hvad er rammerne i dag for jeres arbejde? 

 

Nogen bud?   

 



Færdselskontaktlærerens rolle  

Fordi vi skal… 

Færdselsundervisningen er obligatorisk, det har den været i mere end 70 år… 

 

 

 

 

 

 

 

Og fordi det giver menig.  

 

 



Hvorfor trafikundervisning?  

Færdselslære: et obligatorisk emne  

• alle fag gennem hele skolegangen 

• som selvstændigt emne, tværfaglige sammenhænge eller som fagligt udgangspunkt 

• Vejledningen for faget anbefaler skolen udpeger en færdselskontaktlærer 

 

Desuden… 

• Alle er trafikanter hele livet – og på forskellig vis  

• Skolen har også en opdragende funktion (I ved ”frihed, lighed og demokrati” – den sociale del af det at blive til noget.)  

• En nem og sikker hverdag for elever, lærere og skolen  

• ”Det kan godt være det er anstrengende, men det er nødvendigt” / https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/vaerktoejer  
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Og fordi det giver mening…. 
Hvilke skolebørn kommer oftest til skade i trafikken? 

Derfor er det 

vigtigt OGSÅ 

at have fokus 

på udskolingen 



Og fordi det giver mening…. 
Hvilke skolebørn kommer oftest til skade i trafikken? 



Og fordi det giver mening…. 
Hvilke skolebørn kommer oftest til skade i trafikken? 

Og hvor bekymret er deres forældre?  

  

   

Forældrenes 

bekymring for 

deres børn i 

trafikken… 

 

Man glemmer som 

forældre at være 

vedholdende! 

Snak med børnene 

og lav regler.  

Og skolen 

kan skrive 

forældrene 

ind i skolens 

trafikpolitik 



Og fordi det giver mening…. 
Og hvem lytter de unge til?  

Der er brug for 

mere 

undervisning i 

emnet Trafik 



Og fordi det giver mening…. 
Og hvad kan man som forældre gøre?  



Not so fun facts:  

• Når børnene forlader folkeskolen, står de over 

for de 10 farligste år i trafikken 

 

• Risikoen for at blive dræbt eller komme alvorligt 

til skade femdobles fra 12 til 16 års alderen 

 

• Trafikken er den hyppigste dødsårsag for børn 

og unge i alderen 10 til 25 år 

 

• 99 ud af 100 trafikulykker skyldes vores adfærd 

i trafikken 
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Menneskelige fejl! 

Der er næsten altid 

menneskelige fejl 

involveret i ulykkerne! 



 
Trafikken er farligere, end vi tror! 

 
 
Hospitalsindlæggelser  
 
15-17-årige 
 
2008 
 
 
Vold vs. Trafikulykker 
 
Jeres bud? (sæt tal på)  
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Hvem gør hvad i forhold til trafikundervisningen? 
Færdselskontaktlæreren  

Vejledningen for faget anbefaler skolen udpeger en færdselskontaktlærer – det er dig! 

• Indblik i undervisningsmaterialer 

• Motivere, vejlede og opdatere kollegaer vedr. materialer 

• Deltage i og organisere cyklistprøven + evt. andre prøver 

• Koordination i forbindelse med kampagner – eks. skolestartskampagnen 

• Deltage i udarbejdelse og vedligeholdelse af trafikpolitik  

• Synliggørelse af sig selv, f.eks. på skoleintra eller lærermøder 

• Deltage i forældremøder 

• Uddannelse og tilsyn af Skolepatruljerne 

• Deltage i netværksmøder – skole, kommune og politi 

• Koordination og samarbejde med politiet 

• Kontakt med Rådet for Sikker Trafik, deltage i Færdselskontaktlærer-kursus 

 

 



Hvem gør hvad i forhold til trafikundervisningen? 
Skolen  

Skolen kan (bør) udarbejde en Trafikpolitik fordi man kan undgå: 

• Morgenkaos (for mange biler omkring skolen, selvtransporterende børn) 

• Manglende rolleafklaring (ledelse, Færdselskontaktlærer/kollegaer, pædagoger, forældrebestyrelse) 

 

Og fordi vi (skolen) gerne vil sikre:  

• Cykelhjelme på tur (sikkerhed og tryghed for børn, lærere og forældre) 

• Sikre undervisningen (brug af materialer på alle trin – især udskolingen, Skolepatrulje)  

 

Skolen bør (læs skal) også afsætte tid til arbejdet, enten i form af reelle timer eller i form af 

timereduktion til Færdselskontaktlæreren, således arbejdet med det obligatoriske emne kan udfoldes.  

Og skolens ledelse skal bakke op om arbejdet.  

 

 



En Trafikpolitik bør (igen læs SKAL) indeholde: 

  
• Trafikafviklingen i og omkring skolen (udenfor/omkring skolen) 

 

• Undervisningen (indenfor/i skolen – fokus på udskolingen) 

 

• Voksne som rollemodeller (udenfor skolen/indenfor skolen) 

 

• Samarbejdet om sikker skoletrafik (forældre, kommune BU/TM og  

Politiet)  

 

Hent inspiration til en Trafikpolitik her: 

https://www.sikkertrafik.dk/samarbejde/trafikpolitik  

https://www.sikkertrafik.dk/samarbejde/trafikpolitik


Vi er (heldigvis) mange ansvarlige voksne, som skal arbejde sammen om 

at give børn og unge gode trafikvaner med sig ud i livet. 

 



Undervisning 
& materialer  
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole 
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Hvilke materialer tilbyder Rådet for Sikker Trafik? 
Materialerne ligger på www.sikkertrafik.dk/SKOLE 

De er gratis - De indeholder lærervejledning, opgaveark mm. - De er både praktiske og teoretiske - De dækker 

Forenklede Fælles Mål  for ”Trafik” - De dækker også Forenklede Fælles Mål i fagene – BRUG DEM!  

 

http://www.sikkertrafik.dk/SKOLE


Undervisningsmaterialer 

- indskoling / https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/0-3-klasse  

 

- mellemtrin / https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/4-6-klasse  

 

- udskoling / https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/7-9-klasse  

 

 

https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/0-3-klasse
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/0-3-klasse
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/0-3-klasse
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/0-3-klasse
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/0-3-klasse
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/0-3-klasse
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/0-3-klasse
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/4-6-klasse
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/4-6-klasse
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/4-6-klasse
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/4-6-klasse
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/4-6-klasse
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/4-6-klasse
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/4-6-klasse
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/7-9-klasse
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/7-9-klasse
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/7-9-klasse
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/7-9-klasse
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/7-9-klasse
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/7-9-klasse
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/7-9-klasse




Værktøjer til færdselskontaktlæreren  
Findes alt sammen lige her: https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/vaerktoejer 

- kursus for Færdselskontaktlærere 2018 (13.-14. sep. 2018, tilmelding starter januar 2018) 

- årsplaner (hvilke materialer og kampagner til hvilke trin – et overblik) 

- skolepatrulje (undervisningsmaterialet, bestilling af veste mm)  

- forældre (video mm. til forældremøder)  

- trafikpolitikker (skabeloner og forslag til indhold – både den enkle og den forkromede model) 

- grafer og statistikker (både til lærerbrug og undervisningsbrug) 

- kampagner (fx Nederen-forældre)  
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TAK FOR I DAG  
 

 

Jakob Skov Øllgård 

jas@sikkertrafik.dk  

Rådet for Sikker Trafik 

 

 

 

Og go’ vind med arbejdet ude på skolerne!  
 

 

Og på 

cykelstien 

mailto:jas@sikkertrafik.dk

