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Trafiksikkerhedsarbejdet… 

Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan 

Hver ulykke er én for meget – et fælles ansvar 

- Tiltag, undervisning og kommunikation – Trafikpolitik på skolerne (undervisning, 
rollemodeller, samarbejde, på vej til skole)  

 

Ulykker koster samfundet dyrt… 

Materielskadeuheld: ca. 740.000 kr. 

Personskadeuheld: ca. 3.000.000 kr.  

(afhængig af opgørelsesmodel – DTU’s Transportøkonomiske enhedspriser)  

 

Kommunens direkte udgift pr personskade ca. 400.000 kr.  

(Vejdirektoratet / Cowi 2013) 
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VejSkolePoliti – hvad er formålet? 

Hvorfor nu alt det? Er det ikke noget vi allerede gør? Har vi ressourcer til det? Får vi 
noget ud af det? 
 
 
VSP set fra ”vejforvaltningen” 

 
Ulykkesbekæmpelse  
 
Børn er fremtidens trafikanter!  
 
Skolerne er indgangen til dialog med børn og forældre. Skolernes forståelse og kommunikation batter!!  
 
Fokus på trafiksikkerhedsarbejdet øges generelt! 
 
De 4 segmenter: 
• Elevundervisning 
• Lærernes faglige kompetencer 
• Forældreforankring af ansvaret for børns trafikforståelse og –adfærd 
• Trafikpolitik på hver skole 
• Kommunikation om vejarbejder 
• Dialog om ændring af vejarealer nær skolerne 
• Mobilitets fokus i skolernes kommunikation 
• Vi bliver husket 
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VejSkolePoliti - samarbejdet 

VejSkolePoliti-gruppen 
 
En medarbejder fra Center for By, Land og Vand 
En medarbejder fra Center for Dagtilbud og Skoler  
En skoleleder 
En færdselskontaktlærer  
En medarbejder fra Nordsjællands Politi  
Den færdselspræventive koordinator Nordsjællands Politi 

 
Formålet: understøtte den færdselspræventive 
indsats på skolerne på overordnet niveau ved 
blandt andet, at udarbejde en årsplan for 
færdselspræventive aktiviteter 
 
Mødes minimum 4 gange årligt  
 

Færdselskontaktlærer-gruppen 
 

En færdselskontaktlærer fra hver skole i kommunen  

En medarbejder fra Center for By, Land og Vand  

En skoleleder  

En medarbejder fra Nordsjællands Politi 

 

Formålet: videndele på tværs af skolerne 
og sikre udrulning af den færdselspræventive 
indsats på skolerne. 
 
Mødes minimum 4 gange årligt  
 

Trafiknetværk Nordsjælland 
 

Medarbejdere fra vejforvaltninger, skoleforvaltninger 

og færdselskontaktlærere fra alle kommuner 

i Nordsjællands Politikreds mødes med 

Nordsjællands Politi.  

 

Formålet: videndeling, øge kompetencer, 
koordinere på tværs af kommunegrænser 
  
Mødes minimum 1 gang årligt  
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VejSkolePoliti - etablering 

 
Proces – etablering af formaliseret samarbejde 
 
 
 
 
 
 

 

1 – Beskriv kommissorium 
Hvad er formålet? 
Hvem skal deltage? 
Hvor tit skal de deltage? 

2 Beslutning 
Lokalt Trafiksikkerhedsråd 
Skoleledermøde 

3 Politisk orientering/forankring 
Orientering i følgende politiske udvalg 
- Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 
- Børne- og Uddannelsesudvalget 

 
 
 

Skoleforvaltningen og 
Vejforvaltningens 
samarbejde er alt 
afgørende! 
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VejSkolePoliti - elementer 

 
Hvor mange dokumenter er nødvendige? Tager det lang tid at udarbejde? 
 
 
Elementer i det formaliserede samarbejde 

 
Partnerskabsaftale 
- Hvorfor 
- Hvem 
- Hvad 
- Hvor  
- Hvornår  
 
Årsplan 
- Hvad er det for konkrete ting der arbejdes med i det givne skoleår? 
 
Idébank 
- Nedfæld alle gode ideer til projekter, samarbejder med videre – de skal give inspiration til årsplanen 

og det videre arbejde 
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Dato Hvem Aktivitet Indhold 

August 0.klasser Skolestartskampagne 
  

Opgavehæfte kan løses i hjemmet eller i 
skolen. Opsamling skal ske i skolen og svar på 
konkurrence indsendes til Rådet for Sikker 
Trafik. Der trækkes lod om 2x500 kroner og 
2x1.000 kroner til klassekassen. 

August Udskolingen Skolestartskampagne Teenager i trafikken 

August 6. klasser –  
Vinder af 
TrafikPraktik 

Cykeltur for vinderklassen 
af TrafikPraktik 

Vinderklassen af TrafikPraktik i skoleåret 
2016/2017 får en cykeltur til Hammermøllen i 
præmie.  

August FKL-
grupp
en 

FKL-møde (2 timer) Detaljer, aftaler og procedurer omkring 
afholdelse af cyklistprøver for 6. klasser i 
september måned: 
 Undervisningen/forberedelse af 

klasserne. 
 Forældreinformation 
 Praktiske aftaler i henseende til 

forplejning 
(morgenkaffe/sandwich/vand) til officials 
på prøvedagene. 

 Håndtering og praktik ved 
klassekonkurrencen. 

 Løst og fast FKL- og VSP-netværket 
imellem. 

Efteråret VSP-gruppen 
  
  

Tværkommunalt møde om 
fastlæggelse af 
tværkommunalt FKL-
årsmøde januar 2018 

Fastlæggelse af program, aftaler om 
udsendelse af indlægsholdere, udsendelse af 
indbydelse, fastlæggelse af tilmeldingsfrist, 
modtage tilmeldinger, fastlægge 
afholdelsesstedet og aftaler med dette samt 
procedurer for tilskud fra Rådet for Rådet for 
Sikker Trafik.  
  

Senest redigeret: januar 2017

  
 

 

 

VejSkolePoliti – uddrag for årsplan 
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VejSkolePoliti - drift 

 
Komplicér aldrig tingene mere end højest nødvendigt! 
 
Det skal være simpelt at drifte samarbejdet efterfølgende! 
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Tak for opmærksomheden 
 
 
 


