
En ambassadør historie 
 
           Lidt om LIVE 

Sikker Trafik LIVE 



 





Nakke og baghovedet 

Hagen og ansigt 







Hvad forværrede min ulykke? 

• Påvirket chauffør - en promille på ca. 0,7 
 

• Uerfaren chauffør - uden kørekort 
 

• Fart - 120 km/t hvor der er 50 km/t 
 

• Sele - jeg gad ikke tage den på 
 

• Hovedstøtte - den manglede i bilen 
 

Sprit – Fart – Sele 
 



Andre spørgsmål til min ulykke? 
 



38 Ambassadører i for Sikker Trafik LIVE i Danmark 

19 personer i udskolingen – 8. 9. og 10. klasse 

19 personer til Produktionsskoler, Erhvervsskoler og Gymnasier  

 



Størst effekt af et Ambassadør foredrag 

Når foredraget indgår i et bredere  
sammenhæng/undervisning 

om færdselssikkerhed      
 - med andre aktører! 



Hvad kan Ambassadøren som andre aktører ikke kan?  

  ”Vi synes han fortalte det på en god og varieret måde.  

   Det var godt at han også fortalte om hans egne holdninger.  

   Det var meget godt og detaljeret og han fik også talt om hvordan 

man kan blive mere sikker i trafikken, - så vi lærte også noget” 
   Rasmus, Muskan og Lærke fra 9. klasse. 
  

 
 

”Det gjorde det mere interessant, når det var en person som selv  

 havde været ude for en ulykke, der fortalte om det.”  

 Amisha fra 8. klasse. 



Hvad skal tilhøreren huske efter et Ambassadørbesøg?  

Passivt budskab +/÷ 
• Jeg skal ikke komme ud for en ulykke! 

 
 
 Aktivt budskab + 

Jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at –  
en ulykke ikke skal ske for mig eller andre! 



Hvem kan få besøg? 

• Alle 8., 9. og 10. klasser kan få gratis besøg 
 
• I efteråret 2017 holdt Ambassadørerne 387 gratis besøg 
     Fordelt på 321 og 66 dobbelt besøg (2 foredrag samme dag) 
  
• I alt foredrag for 19.474 elever  
 

  
        

 



Hvad kan du gøre? 

• Brug ”virkeligheden” i undervisningen på jeres skoler 

     – eller medvirk til at det kan ske! 

 

• Gør brug af en Ambassadør, lokale bedemand, 

skadestuesygeplejerske, lokal Politi etc.  

 

• Få også inspiration fra nettet –  

     https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/live/8-10-klasse  

 
• Adfærds dialog nytte! 
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