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Forord

Langt de fleste børn i Furesø begynder i dag skoledagen
på en aktiv måde. Når transporten til skole og fritidsinteresser sker på cykel, løbehjul, til fods eller med
offentlig transport, har børnene og deres forældre valgt
en bæredygtig og sund start på dagen, hvor hver dag
bringer os nærmere målet om at nedbringe CO2-udledningen i Furesø.
Det er et vigtigt og godt udgangspunkt for byrådets
2030-mål om, at borgere og virksomheder i Furesø i
2030 har nedbragt deres CO2-udledninger fra trans
porten med 70 procent.
For at underbygge dette mål har Furesø Kommune i
juni 2021 fået vedtaget en Trafik- og Mobilitetsplan, som
udstikker målene for, hvordan vi vil udvikle trafikken
i de næste år. Her er et indsatsområde at forbedre
trafiksikkerhed og fremkommelighed til skole og
fritidsinteresser så transport kan ske, så det er trygt og
sikkert og så vi vælger de transportformer, der belaster
vores omgivelser mindst.
Ofte er afstanden mellem hjem og skole/fritids
interesse kort. Når vi gør det mere sikkert og attraktivt
for børn og forældre at vælge at gå eller cykle til skole,
vil det medføre en væsentlig forbedring af trafikforholdene omkring skolen, især om morgenen. Desuden kan
aktiv transport medvirke til at forbedre børns indlæringsevne og sundhed, fordi den friske luft gør børnene
friskere og mere læringsparate.
Desværre er en del forældre og børn utrygge ved selv
at lade børnene transportere sig til skolen. Derfor sætter dette Inspirationskatalog og de 9 aktivitetsplaner
for Furesøs folkeskoler fokus på at fjerne utrygheden og
forbedre trafiksikkerheden gennem forbedringer i:

• Infrastrukturen
• Færdselsundervisningen
• Adfærdsregulerende kampagner
Med aktivitetsplanerne vil vi nedbringe andelen af børn,
der bliver kørt i bil mest muligt, fordi bilerne i sig selv
medvirker til øget utryghed for de børn, der cykler eller
går.
Dette Inspirationskatalog beskriver grundlaget for
at forbedre infrastrukturen omkring hver af Furesøs
7 folkeskoler, der er fordelt på 9 adresser. Desuden
beskriver den muligheden for at indarbejde færdsels
undervisning tilpasset elevernes alder og modenhed,
så børnenes selvtillid og kompetencer forbedres, og
så de dermed kan handle og reagere hensigtsmæssigt
i trafikken. Vi vedlægger en skabelon til, at de enkelte
skoler kan udarbejde en trafikpolitik, som sætter
rammerne for trafik i undervisningen, trafikafvikling
omkring skolen og trafikvaner for børn og voksne.
Desuden beskrives eksempler på kampagner, der kan
gennemføres for at forbedre børnenes forståelse for
risici eller fordele ved aktiv transport til skole.
Det er håbet, at vi med denne plan skaber grundlaget
for, at endnu flere børn fremover vil føle det trygt og
sikkert at gå eller cykle til skole og fritidsinteresser i
Furesø.
Centerchef By & Miljø
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Formål
Der blev i 2019 udført transport- og tryghedsundersøgelse på alle kommunale skoler, der viste at 52%
af skoleeleverne cykler til skole, 14% går og 23%
bliver kørt i bil. Det svarer til ca. 1300 bilture pr dag til
kommunens skoler med en gennemsnitlig turlængde
på 2,8km. Med de korte turlængder er der basis for at få
flyttet de 23%, der bliver kørt i bil til en mere bæredygtig transportform.
Det overordnede formål med inspirationskataloget
er derfor at få flere skoleelever til at benytte en aktiv
og bæredygtig transportform til og fra skolen samt at
skabe bedre forhold for de skoleelever, der allerede
cykler.
Ved at elever cykler eller går til skolen, vil elevernes
indlæringsevne og sundhed blive påvirket positivt,
og i tillæg vil det reducere trafikmængden omkring

skolerne, især om morgenen op til skolestart. Dette kan
opnås ved at forbedre trafiksikkerheden ved skolevej
ene i Furesø kommune.
Trafiksikkerheden kan bl.a. forbedres ved at gennemføre nogle tiltag på infrastrukturen, men også
ved at skabe tryghed igennem adfærdspåvirkning og
færdselsundervisning. Inspirationskataloget vil derfor
omfatte forslag til ændringer af infrastruktur, adfærd
samt undervisning, for at skabe sikrere skoleveje rundt
om Furesøs 9 folkeskoler.
Med udgangspunkt i inspirationskataloget skal der
for hver af de 9 skoler, udarbejdes en separat aktivitetsplan, der er tilpasset forholdene på den konkrete
skole. I aktivitetsplanen vil der være fokus på tiltag til at
øge tryghed og trafiksikkerhed på skolevejene, som er
tilpasset den enkelte skole.
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Grundlag
Trafiksikkerhedsarbejde handler om at undgå trafik
uheld. Ved skoler bør alle uheld forhindres, da selv
mindre alvorlige materielskadeuheld vil skabe forringet
tryghed omkring skolen. Tryghed er selve oplevelsen af
at færdes i et sikkert og trygt miljø. For at opnå tryghed
og trafiksikkerhed er der flere elementer, der er taget
i betragtning i forbindelsen med udarbejdelsen af
inspirationskataloget

Datagrundlag
• Furesø Kommunes observationer af
trafiksituationen rundt om skolerne
• Besigtigelse
• Trafiktal og uheldsdata

Furesø kommune har afholdt møder med skolerne om
trafikforhold omkring de enkelte skoler. Baseret på
dette møde, har kommunen udarbejdet et kortfattet
referat, der omhandler de udfordringer, der menes at
være omkring skolerne. Disse referater er anvendt som
baggrundsmateriale.
En besigtigelse af hver af de 9 skoler i morgentimer
ne, blev foretaget i november måned. Der blev kigget på
trafikforhold, adfærd, trafikmønster, samt infrastruktur
og fordelingen af transportmiddel. Hvor det har været
tilgængeligt, har trafiktal og uheldsdata været en del af
datagrundlaget, som besigtigelsen har bygget videre
på.
Ud fra ovenstående datagrundlag, er der udarbejdet
en aktivitetsplan for hver enkelt skole, hvor fokus er på
at forbedre trafiksikkerhed og tryghed igennem infrastruktur, adfærd og undervisning.

Furesø Kommune

5

Metode
Analyse
Analyse af tilgængeligt data omkring den enkelte skole
og elevernes transportvaner, samt gennemgang af de
trafikale bemærkninger som skolerne har fremsendt til
Furesø Kommune.
Forhåndskendskab til veje, stier og adgange
Granskning af relevant kortgrundlag forud for besigtig
else, for at blive bekendt med områdets vej- og stinet
omkring skolerne.
Besigtigelse
Forud for mødetid, er nærområdet cyklet igennem
for at få kendskab til stier, adgangsveje, parkeringspladser mv. omkring de enkelte skoler. Besigtigelse af
trafikstrømme og trafikal adfærd i tidsrummet omkring
elevernes mødetid ved udvalgte steder, hvor de største
strømme af elever kan forventes.

Skitsering af forslag
For de enkelte forslag er der blevet udarbejdet planskitser, som er idéoplæg til hvordan fysiske ændringer
kan afhjælpe problemstillinger og forbedre trafiksikkerheden. Der er på baggrund af planskitserne estimeret
prisoverslag for tiltagene ud fra erfaringstal for enhedspriser og anslåede mængder.
Tiltag til påvirkning af trafikal adfærd
Herudover er der udarbejdet forslag til adfærdsregulerende tiltag i form af beskrivelser af relevante kampagner, forslag til undervisningstiltag og oplæg til at få
nedskrevet trafik politik for de enkelte skoler.
Igennem denne rapport, samt i de 9 aktivitetsplaner
for skolerne, vil forslag til forbedringer være grupperet
efter infrastruktur, adfærd/kampagner og undervisning.

Opsamling og udvælgelse af relevante tiltag
På baggrund af ovenstående er der i samråd med
Furesø Kommune, drøftet og udvalgt forskellige fysiske
tiltag og ændringer for de enkelte skoler, der vurderes
at kunne forbedre trafiksikkerheden og trygheden ved
skolerne.
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Skolerne
1. Lyngholmskolen

4. Lille Værløse Skole

7. Syvstjernen

2. Stavnsholtskolen

5. Jonstrup Skole / Egeskolen

8. Hareskov Skole

3. Søndersøskolen

6. Lillestjernen

9. Solvangskolen
Furesø Kommune
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Infrastruktur
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Grundlag
Forslag til anlægstekniske forbedringer ud for hver
skole er præsenteret i den pågældende skoles aktivitetsplan. I alt er 9 skoler gennemgået. Det varierer fra
skole til skole, hvor mange forbedringsforslag, der er
opstillet i hver aktivitetsplan. Forbedringsforslagene
vises med en beskrivelse af udfordringen, samt en
skitsetegning over løsningen.

Planskitserne er bilag til de enkelte skolers
aktivitetsplan.
I anlægspriserne, prisniveau 2021 indgår 30% til
uforudsete udgifter, men ikke udgifter til projektering,
opmåling og tilsyn.
Der tages forbehold for at bortkøre forurenet jord,
omlægning af ledninger og anden forsyning samt evt.
arealerhvervelse

Skole

Problem

Løsning

Anlægsoverslag

Hareskov Skole

Ingen skiltning ved
eksist. p-lomme

Skiltning med Kys og Kør

Hareskov Skole

Mængden af biltrafik og
trafikanternes adfærd
på Poppel Allé

Poppel Allé skiltes som
cykelgade

55.000

Hareskov Skole

Trafiksikkerhed på
Gammel Hareskovvej
omkring skolen.

Visuel forstærkning af
afmærkning på Hammel
Hareskovvej

800.000

Jonstrup Skole/
Egeskolen

Ingen skiltning med kys
og kør, banen anvendes
til parkering

Skiltning med Kys og Kør

5.000

Jonstrup Skole/
Egeskolen

Forkert skiltning
ved adgangsvej fra
Jonstrupvangvej

Skiltning med indkørselsforbud ændres

5.000

Jonstrup Skole/
Egeskolen

Usikker krydsning
af Jonstrupvej ved
cykelparkering

Etablering af helleanlæg
som indsnævring til et
kørespor med cykelbane
bag hellen

Jonstrup Skole/
Egeskolen

Cykling på fortovet
mellem skolens
cykelparkering og
Jonstrupvangvej

Etablering af ny grussti

Lille Værløse Skole

Afsætningsforhold

Kys & Kør

5.000

100.000

15.000

130.000
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Skole

Problem

Løsning

Anlægsoverslag

Lillestjernen

Forbedring af cyklist
adgang til skolen

Dykning af kantsten og nyt
cirkelbump

75.000

Lillestjernen

Henvisning til tennisbanernes p-plads

Skiltning med henvisning

5.000

Lillestjernen

Svært at erkende
cykelbaner langs Lille
Værløsevej

Genmarkering af
cykelbaner

Lillestjernen

Mangel på
cykelparkering

Etablering af nyt cykel
p-skur

Lyngholmskolen

Forbedring af
trafiksikkerhed og
parkeringsforhold

Nyt parkerings-areal med
kys og kør lomme samt
fodhegn i sydsiden af
Hvilebækgårdsvej

1.000.000

Solvangskolen

Dårlig oversigt

Beskæring af beplantning

-

Stavnsholtskolen

Dårlig oversigt ved
fodgængeres krydsning
af sti

Synliggørelse af stikrydsning med steler

10.000

Stavnsholtskolen

Dårlig afsætning

Skiltning af Kys og kør
pladser

10.000

Stavnsholtskolen

Flisebelægning på sti
forvirrer stitrafikanterne

Udskiftning af flisebelægning på sti

180.000

Stavnsholtskolen

Mangler overdækkede
cykelparkering

Etablering af overdækket
cykel-p

-

Syvstjerneskolen

Cykling på sti med
forbud.

Fjernelse af forbud

Syvstjerneskolen

Adgangsforholdene
for fodgængere fra
Skovløbervangen og
Kollekollevej

Forbedrede forhold på
skolens primære p-plads

70.000

-

5.000

450.000

Furesø Kommune 10

Skole

Problem

Løsning

Anlægsoverslag

Søndersøskolen

Parkering i kys- og kør

Forbedret skiltning af kysog kørspor

5.000

Søndersøskolen

Enkeltrettede
stier benyttes som
dobbeltrettede og
mængden af cyklister i
signalreguleret kryds

Udvidelse af enkeltrettede
stier til dobbeltrettede

525.000

Søndersøskolen

Stitunnel under Kirke
Værløsevej benyttes i
ringe grad

Forbedret vejvisning og
belyst asfaltsti

600.000

4.050.000
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Undervisning
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Emnet færdselslære er et obligatorisk emne i folkeskolen fra børnehaveklasse til 9. klasse. Når børn bevæger
sig selvstændigt i trafikken, som fodgængere eller
cyklister er de særlig sårbare i forhold til trafikken som
bevæger sig omkring dem.
Udover god fysisk planlægning af infrastrukturen
omkring skolerne (fx god skiltning, bump, nedsat
hastighed eller gode afsætningsforhold) kan forskellige
personlige sikkerhedsforanstaltninger, som refleksbrikker, cykelhjelm, refleksvest mv. være med til at mindske
risikoen i trafikken. Men selv en god infrastruktur og
gode personlige sikkerhedsforanstaltninger sikrer ikke
sikkerheden 100%. Det er derfor vigtigt, at der bliver
suppleret med undervisningsaktiviteter.
Undervisningen skal være tilpasset elevernes alder
og modenhed. Formålet er, at give eleverne selvtillid,
kompetencer og en trafiksikker og ansvarsfuld adfærd,
som skal gøre alle mere sikre, så de kan handle og
reagere hensigtsmæssigt i trafikken og kunne yde
førstehjælp i færdselsrelaterede ulykkessituationer.
Ligeledes er det vigtigt, at undervisningen foregår i en
vekselvirkning mellem praktiske øvelser, iagttagelser og
aktiviteter i og uden for skolen.

statistikker viser nemlig, at det er de unge mellem 18
og 24 år der er overrepræsenteret i alvorlige ulykker.
Derfor er det af afgørende betydning, at fokus på
færdselsundervisningen fastholdes også i udskolingen,
hvor det primære fokus er at lære eleverne at reflektere
over deres adfærd i trafikken. Elever i indskolingen er
helt nye i trafikken, hvor fokus primært er af at lære
eleverne at færdes sikkert, som fodgænger, men også
på cykel, i trafikken. Eleverne på mellemtrinet lærer at
færdes alene i trafikken på cykel, og derfor er det meste
af den adfærdspåvirkende undervisning til mellemtrinnet cykelrelateret.
Adfærdspåvirkende færdselsundervisning giver i
sidste ende eleverne sikkerhed og tryghed i at færdes
i trafikken, og gøre dem til en mindre risiko for sig selv
og andre trafikanter. Jo mere viden og erfaring eleverne
har i trafikken, jo sikrere og tryggere bliver eleverne
Materialer til rådighed i færdselsundervisningen
Nedenfor er en opsummeret liste over de materialer,
der er til rådighed. Herudover er der mulighed for den
enkelte skole at tilmelde sig til kampagner udarbejdet
af bl.a. Cyklistforbundet.
• Rådet for Sikker Trafiks undervisningsmaterialer

Ifølge folkeskolelovens §7 indgår
færdselslære i undervisningen i de
obligatoriske fag, dvs. inden for de
obligatoriske fags timetalsramme.

Færdselsundervisning er et fag, som ikke har tillagt
selvstændige timer i skoleforløbet. Undervisningen
skal derfor normalt varetages af klasselærerne som en
integreret del af den øvrige undervisning.
Det anbefales, at færdselsundervisningen tages op
regelmæssigt gennem hele skoleforløbet. Flere uhelds-

• Skolestartskampagnen ”min trafikbog”, som bl.a.
består af en kasse, der indeholder ting og inspiration
til færdselsundervisningen. Kassen udleveres til alle
skoler (skoleledelse/færdselskontaktlære).
• Den Mobile Cykelbane til indskolingen til bl.a.
cyklistprøven kan lånes af Furesø Kommune
Undervisningsministeriet har angivet færdselslære
som et af tre obligatoriske emner som skal indgå i
folkeskoleundervisningen. Inden for færdselslære skal
eleverne udvikle kompetencer til at færdes sikkert og
ansvarsfuldt i trafikken uden risiko for sig selv og andre
og kunne yde førstehjælp i færdselsrelaterede ulykkessituationer. Inspiration til undervisning i førstehjælp
kan findes på www.emu.dk, som er børne- og undervisningsministeriets faglige platform til spørgsmål/svar til
Grundskolen, FGU og EUD.
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Som inspiration er her en oversigt over en række
aktiviteter, som alle elever kan indgå i eller som kan
relateres til færdselsundervisning.

Praktiske aktiviteter
førstehjælp
cykle

lege reaktions- og stoplege

fotografere, illustrere

træne motoriske færdigheder
lave kampagner
tage på tur

undersøge overholdelse af regler

måle, tælle

arbejde med regler

få besøg af lokalpolitiet
iagttage, se, lytte

besøge skolepatruljen

male, tegne, bygge

undersøge regler

undersøge færdselstavler

de store børn underviser de mindre

spille spil

vise sin kunnen for andre
tælle forskellige trafikantkategorier

synge (fx færdselssange)

lege lys- og reflekslege

gå

reparere (fx cykler)

arbejde med trafikplanlægning

Teoretiske/faglige aktiviteter
lytte (fx til foredrag)

producere undervisningsmateriale til andre

analysere (fx årsagssammenhænge, debatter)
planlægge (tur, undervisningsforløb)
planlægge (fx sin ønskeby)

se på film, video, billeder
interviewe (fx om sikker skolevej)

informere (fx i skolebladet)

invitere (fx gæstelærere)

læse om (kroppen, sikkerhed, regler, trafikulykker, statistik ...)
samtale (fx om farlige trafiksituationer)
undersøge kampagner

skrive (rapportere, forespørge ...)

tælle og registrere (fx trafikanter)

læse (skøn- og faglitteratur)

undres, fundere, forarges

læse om kroppens reaktioner i forb. med uheld

Furesø Kommune 14

Aktivitet

Navn

Hvordan

Målgruppe

Teoretisk

Kampagner i
undervisningen

Lad eleverne producere en
kampagnefilm.

Dansk i udskolingen

Praktisk

Når asfalten giver slip

Pod-cast til undervisningen

Dansk i udskolingen

Teoretisk/

Trafiksikkerhed på
Gammel Hareskovvej
omkring skolen.

Visuel forstærkning af afmærkning på
Hammel Hareskovvej

800.000

Praktisk

Sikker Trafik LIVE

Klassen får besøg af en person, der har
været ude for en alvorlig trafikulykke og
lever med varige mén.

8. – 10. klasse

Teoretisk

Talknuser

Elever arbejder med entreprenørskab og
innovation i matematik. Statistik bruges
til at se på udfordringer i trafikken

7. 8. klasse

Praktisk

Dialogkort

De ældste elever aktiveres med dialog
kort. De skal quizze, diskutere og argumentere for deres svar.

7. – 9. klasse

Teoretisk

Reportager

En samling af reportager og artikler om
unge, der har haft trafikulykker tæt på
livet. Eleverne kan fx anskue trafikulykker
ud fra en samfundsøkonomisk vinkel.

7. – 9. klasse

Praktisk

Testpiloterne

Eleverne laver undersøgelser og forsøg på
forskellige transportmidler.

4. – 5. klasse

Praktisk

Den Store By

Elever går på opdagelse i byen og finder
eksempler på, hvem der gør det rigtige
eller forkerte i trafikken.

1. – 3. klasse

Praktisk

Find skiltet

Bevægelse bruges til at lære eleverne om
de skilte de møder i trafikken.

0. – 3. klasse

Praktisk

Lav en trafikplakat

Eleverne skal lave deres egne
kampagnebudskaber

0. – 3. klasse

Undervisningsmaterialet er frit tilgængelig på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside.
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Eksempel på en lokal kampagne udarbejdet af Herlev Byskole Elverhøj, Herlev Kommune

Inspiration fra andre skoler

Undervisningsmateriale
• Pjece til forældre om aflevering af børn ved
skolen
• Videofilm om færdselsudfordringerne på
skolevejen
• Billedserie om skolepatruljens arbejde
• Undervisningshæfte om færdselsundervisning beregnet til brug på et yngre klassetrin
udarbejdet af elever på et ældre klassetrin

• En årlig temauge/dag om trafik, hvor hele skolen
bliver undervist i færdsel.
• Nogle af SSP-konsulenterne i København viser filmen
”Om at være forældre til teenagere i trafikken” når de
møder forældrene på deres ’En teenager i familien’
arrangementer.

• Færdselskontaktlæreren deltager i Sikker Trafiks
kursus hvert tredje år www.sikkertrafik.dk/kursus
• Deltagelse i børneulykkefondens kampagne ”Trafiksikkerhed i øjenhøjde” kampagner (Fx Gladsaxe og
Aalborg kommuner)
Færdselsundervisning er tæt relateret til øvrige
adfærdsregulerende tiltag og kampagner. Der er derfor
et vis overlap mellem begreberne. Tryghed i trafikken
kan hjælpes på vej af adfærdspåvirkende færdselsundervisning og trafiksikkerhedskampagner.
Det anbefales også, at skolerne anvender lokalt
producerede materialer eller fremstiller undervisningsmaterialer som led i undervisningen med inddragelse
af eleverne. Som eksempel kan nævnes:
De præsenterede undervisningstiltag og -materialer er
bl.a. hentet fra Rådet for Sikker Trafik. Endvidere præsenteres adfærdspåvirkende undervisningsmateriale
fra Cyklistforbundet og FDE-fonden, som har udviklet
Lastbilkaravanen med fokus på at begå sig korrekt
rundt blandt de store lastbiler i trafikken.
Rådet for Sikker Trafik forestår udarbejdelse af
undervisningsmaterialer til fri download på deres
hjemmeside.
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Skolepatrulje

Gåprøven

Formål
Formålet er at hjælpe små og store sikkert i skole og at
elever i skolepatruljen bliver mere ansvarsbevidste.

Formål
At lære eleverne at gå sikkert i trafikken og følge
færdselsreglerne.

Hvordan
Hvis I ønsker at oprette en skolepatrulje, skal I starte
med at kontakte Furesø Kommune på bme@furesoe.
dk. En lærer på skolen skal fungere som skolepatruljeinstruktør. Det er ofte færdselskontaktlæreren, der
står for skolepatruljen.
Politiet beslutter hvor skolepatruljen kan stå samt
hvor mange elever, der skal stå på stedet ad gangen.
Desuden afgør politiet om der skal ske ændringer på
vejen af hensyn til skolepatruljens sikkerhed.
Skolen afholder udgift til indkøb af skilte og veste.
Det anbefales desuden at afsætte et mindre beløb til
belønning af eleverne i skolepatruljen f.eks. is, kakao,
biografture mv.

Hvordan
Gåprøven er inddelt i flere moduler, som bl.a. består af
teoriundervisning og en praktisk prøve. Den teoretiske
del tager eleverne med på en digital gåtur med Albert
og Rose hvor færdselsreglerne bliver introduceret.
Den teoretiske giver eleverne en forståelse for hvordan
man går langs en vej, og hvor/hvorledes man krydser
en vej. Videre skal eleverne ud i en praktisk gåprøve i
nærmiljøet, hvor eleverne skal afprøve den teoretiske
læring. Ruten bliver fastsat af lærerne på forhånd, hvor
eleverne får afprøvet at gå langs en vej, samt at krydse en
vej. Skolen har mulighed for at invitere politiet, samt at
inddrage forældrene i forløbet. Gåprøven kan anbefales
inden klassen starter med at tage på gåture ud af huset.

Flere oplysninger
www.sikkertrafik.dk

Målgruppe
0. til 1. klasse

Fordele for eleverne
Børnene lærer regler, så de kan guide de mindre elever
sikkert over vejen.

Flere oplysninger
www.sikkertrafik.dk

Fordele for Furesø
Forældre bliver mere trygge ved at lade børnene færdes
på fods og på cykel til skole, hvilket medfører færre biler
ved skolen, som gør det utrygt for de øvrige elever.

Fordele for børn og forældre
Børnene lærer at gå alene til fods i trafikken og får
viden om færdselsreglerne for fodgængere. Børnene
lærer at vælge en sikker rute for fodgængere, som er en
værdifuld læring for dem senere i livet.
Fordele for Furesø
Forældre bliver mere trygge ved at lade børnene færdes
til fods til skole, hvilket medfører færre biler ved skolen,
som gør det utrygt for de øvrige elever.

Furesø Kommune 17

Den lille cyklistprøve

Min trafikbog

Formål
At lære eleverne de basale færdselsregler for cyklister,
samt at træne manøvre-færdigheder. Dette vil eleverne
lære igennem Den lille cyklistprøve.

Formål
At give de yngste elever en god start i trafikken. Det
er vigtigt, at særligt de yngste elever får en god start i
trafikken, så de sikkert kan komme til og fra skolen.

Hvordan
Den lille cyklistprøve er inddelt i flere moduler, som
bl.a. består af teoriundervisning og et praktisk stjerne
løb på cyklen. Den teoretiske del tager eleverne med
på en digital teorifortælling med Albert og Rose, hvor
eleverne får en forståelse af hvordan man cykler langs
en vej, og hvor/hvorledes man krydser en vej, samt forståelse for selve cyklen og sikkerhedsudstyr. Eleverne
skal også gennem en praktisk stjerneløb på cykelbanen
etableret af skolen, hvor eleverne får mulighed for at
træne balance, start/stop, cykle med en hånd, samt
at orientere sig samtidig med at cykle. Skolen skal
inddrage forældrene i forløbet, så eleverne kan bruge
egen cykel.

Hvordan
Min trafikbog er en folder, som de helt små 0. klasserne
får udleveret i starten af skoleåret. Bogen er en del af
skolekampagnen, som Rådet for Sikker Trafik kører i
samarbejde med kommunerne hvert år i august. Bogen
består af nogle elementære opgaver, som introducerer
eleverne til trafiksikkerhed. Ud over bogen, er en del af
forløbet, at læreren taler med eleverne om skolevejen
og vigtigheden af at træne skolevejen. Forløbet anbefales at tages i brug i starten af 0. klasse.

Målgruppe
2. – 3. klasse

Målgruppe
0. klasse
Flere oplysninger
www.sikkertrafik.dk

Flere oplysninger
www.sikkertrafik.dk

Fordele for børn og forældre
Børnene lærer om de grundlæggende færdselsregler og
vejskiltenes betydning samt deres skoleveje.

Fordele for børn og forældre
Børnene lærer at manøvrerer på sin cykel og de grund
læggende færdselsregler. Børnene lærer at aflæse
andre trafikanters tegngivning.

Fordele for Furesø
Forældre bliver mere trygge ved at lade børnene færdes
til fods til skole, hvilket medfører færre biler ved skolen,
som gør det utrygt for de øvrige elever.

Fordele for Furesø
Forældre bliver mere trygge ved at lade børnene færdes
på cykel til skole, hvilket medfører færre biler ved
skolen, som gør det utrygt for de øvrige elever.
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Minihjelmen
Formål
Minihjelmen er et redskab til at motivere de små elever
til at fortsætte bruge af cykelhjelm.
Hvordan
Minihjelmen er en lille hjelm som kan bruges til at illustrere vigtigheden og effekten ved brug af cykelhjelm,
ved at placere et æg inde i hjelmen. Her kan eleverne se
hvad, der sker med et æg, med og uden minihjælmen.
Minihjelmen hjælper også eleverne med at blive bevidste om hvordan, man spænder cykelhjelmen rigtig, for
at opnå bedst trafiksikkerhed.
Målgruppe
0. til 3. klasse
Flere oplysninger
www.sikkertrafik.dk

Lastbil-karavanen
Formål
Lastbilkaravanen er et forløb der lærer eleverne om
hvordan, de skal begå sig i trafikken i forhold til en
lastbil for at undgå de farlige højresvingsuheld.
Hvordan
Igennem Magda, bliver eleverne introduceret til et
univers, med sang, dans og leg, der sætter fokus på
sikkerhed, tryghed og forståelse rundt en lastbil.
Eleverne får både teoretisk og fysisk lov at begå sig
rundt en lastbil, hvor de bl.a. får mulighed til at sidde
i førersædet til en lastbil for at få en forståelse for
lastbilens blindzoner. Børnene får udleveret refleksveste. Lastbilkaravanen samler ofte flere af kommunens
skoler til en kampagne dag. Kampagnen er afprøvet i
Furesø Kommune (Hareskov skole).
Målgruppe
0. – 2. klasse

Fordele for børn og forældre
Børnene lærer om cykelhjelmens betydning for egne
sikkerhed, hvis man falder på cyklen. Børn kan påvirke
forældres anvendelse af hjelm.

Flere oplysninger
www.sikkertrafik.dk

Fordele for Furesø
Flere vil anvende cykelhjelm, når betydning for risiko
for hovedskader illustreres.

Fordele for børn og forældre
Børnene opnår gennem praktiske øvelser vigtig viden
om lastbilers begrænsede udsyn og hvor man placerer
sig som cyklist i forhold til en svingende lastbil, hvilket
har stor værdi for dem senere i livet.
Fordele for Furesø
Cykeltrafikken vil stige i kommunen, når man oplever at
man kan færdes i trafikken.
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Cyklistprøven
Formål
Formålet med Cyklistprøven er, at eleverne får viden
om og erfaring med, hvordan man er en sikker cyklist,
både i lokalområdet og generelt. Prøven skal give den
ansvarlige lærer et billede af, hvordan den respektive
klasse klarer sig som cyklister.
Hvordan
Cyklistprøven er et eftersyn af klassen som cyklister.
Materialet har fokus på fællesskabet, og eleverne opnår
forståelse af både egne og klassekammeraternes evner
som cyklister, både i teori og involverende – fx skal
eleverne både undervise og kontrollere hinanden.
Undervisningsmaterialet består af 12 lektioner, hvor
der både er teoritest, teoriundervisning, cykeltjek og
cykeltest.
Målgruppe
5. – 6. klasse
Flere oplysninger
www.sikkertrafik.dk
Fordele for børn og forældre
Børnene lærer at cykle til skole hver dag, hvilket påvirker børnenes sundhed og trivsel. Øget cykling styrker
motorik, balance og koordinationsevne.

Den mobile cykelbane
Formål
Formålet er at lære eleverne at beherske at cykle på en
sikker måde, så de kan bruge deres fulde opmærksomhed på det vigtige – nemlig trafikken.
Hvordan
Cykelbanen består af en opstillet bane, som vil træne
eleverne i at holde balancen ved igangsætning og stop,
give signal uden at slingre, orientere sig uden at ændre
køreretning, og styre cyklen i svære situationer. Banen
opstilles af lærer, med hjælp af eleverne. Kontakt
Pedalartisten for udlån.
Målgruppe
0. – 3. klasse
Flere oplysninger
www.sikkertrafik.dk
Fordele for børn og forældre
Børnene lærer at cykle til skole hver dag, hvilket påvirker børnenes sundhed og trivsel. Øget cykling styrker
motorik, balance og koordinationsevne.
Fordele for Furesø
Cykeltrafikken vil stige i Furesø samtidig med, at der
kommer mindre biltrafik ved skolen. Øget cykling vil
fastholde gode motionsvaner.

Fordele for Furesø
Cykeltrafikken vil stige i Furesø samtidig med, at der
kommer mindre biltrafik ved skolen. Øget cykling vil
fastholde gode motionsvaner.
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Trafiktegn og gæt
Formål
At lære eleverne at genkende trafiktegn og betydningen
af disse.
Hvordan
Eleverne skal i grupper af 3-4 tegne nogle udvalgte
skilte, hvor resten af klassen skal gætte. Gættes der
rigtig, udgives point. Eleverne dyster mod de andre
grupper i klassen. Sjov, nem og hurtig leg, som giver
eleverne forståelse og betydning for trafiktegn, som vil
hjælpe eleverne at begå sig korrekt i trafikken.
Målgruppe
4. – 6. klasse
Flere oplysninger
www.sikkertrafik.dk
Fordele for børn og forældre
Børnene lærer grundlæggende regler i trafikken, så de
bliver bedre trafikanter.
Fordele for Furesø
Forældre bliver mere trygge ved at lade børnene færdes
på fods og på cykel til skole, hvilket medfører færre biler
ved skolen, som gør det utrygt for de øvrige elever.

Rød-gul-grøn du må gå
Formål
Formålet er at få eleverne til at tage stilling til deres
egen og andres færden i trafikken samt at træne deres
argumentationsfærdigheder.
Hvordan
Der laves et rødt, gult og grønt hjørne, og eleverne
placerer sig i det hjørne af klassen, der ikke bruges.
Læreren læser herefter et færdselsrelateret udsagn
eller en problemstilling højt, som eleverne skal tage
stilling til. De stiller sig så i enten det grønne, gule
eller røde hjørne alt efter hvilken holdning de har til
problemstillingen.
Der udvælges et par elever, som skal argumentere
for deres valg af placering, og de andre elever kan
kommentere og komme med modargumenter.
Målgruppe
4. – 6. klasse
Flere oplysninger
www.sikkertrafik.dk
Fordele for børn og forældre
Børnene lærer at tage stilling til egen og andres adfærd
i trafikken, så man bliver en bedre trafikant og lærer at
sige fra for uhensigtsmæssig adfærd i trafikken.
Fordele for Furesø
Furesø vil opnå, at flere unge for en bredere forståelse for
egne muligheder for at påvirke vores transportadfærd.
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360°

“Mens vi lever” film

Formål
At lære eleverne hvilke konsekvenser der kan være som
følge af en alvorlig trafikulykke og at eleverne reflekterer over egen adfærd i trafikken.

Formål
At lære eleverne hvilke konsekvenser der kan være som
følge af en alvorlig trafikulykke og at eleverne reflekterer over egen adfærd i trafikken.

Hvordan
Materialet tager udgangspunkt i en virkelig trafikulykke,
hvor tre drenge kører galt på en knallert. Undervisningsmaterialet består af en række små filmklip,
hvor eleverne møder hovedpersonen, pårørende og
professionelle, der alle bliver berørt af ulykken. Undervisningsmaterialet er delt ind i tre temabaserede forløb:
Skyld, Ungdomsliv og Sig fra. Undervisningsmaterialet
kan integreres i den øvrig undervisning, som trafik,
samfundsfag og kristendom. Eleverne får mulighed
for at reflektere over deres egen adfærd i trafikken, og
hvilke konsekvenser ens adfærd kan have for en selv og
for pårørende.

Hvordan
Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i den
danske spillefilm ”Mens vi lever”, som omhandler en
knallertulykke med fatalt udfald. Filmen viser, hvordan
en trafikulykke ikke blot påvirker de direkte involverede, men også hvordan de pårørende bliver ramt.
Eleverne skal se filmen og efterfølgende arbejde med ét
eller flere temabaserede forløb, som er beskrevet i den
tilhørende lærervejledning. Undervisningen er lagt an
på dialog og varierende arbejdsmetoder. Eleverne skal
forholde sig til de alvorlige konsekvenser, en trafikulykke har for alle de involverede.

Målgruppe
8. – 9. klasse
Flere oplysninger
www.sikkertrafik.dk
Fordele for eleverne
Eleverne får en større forståelse for hvordan en trafik
ulykker påvirker dels dem selv, de pårørende og de
nærmeste omgivelser.
Fordele for Furesø
Furesø vil opnå, at flere unge for en bredere forstå
else for egne muligheder for at påvirke sin egen
transportadfærd.

Målgruppe
8. – 9. klasse
Flere oplysninger
www.sikkertrafik.dk
Fordele for eleverne
Eleverne får en større forståelse for konsekvenserne af
en alvorlig trafikulykke
Fordele for Furesø
Furesø vil opnå, at flere unge for en bredere forstå
else for egne muligheder for at påvirke sin egen
transportadfærd.
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Sikker Trafik LIVE

Podcast-serien om alvorlige
trafikulykker

Formål
At give eleverne en forståelse for hvor vigtig det er at
passe på sig selv og andre i trafikken.

Formål
Formålet er at lære eleverne at reflektere over konsekvenserne ved de valg, de træffer i trafikken.

Hvordan
Sikker Trafik LIVE tilbyder et foredrag af en LIVE
ambassadør, der kommer ud til skolen og fortæller om
livet efter en alvorlig ulykke. Eleverne vil høre ambassadørens personlige historie om ulykken, og om hvordan
det er at leve et andet liv, end man havde forstillet
sig. Gennem involvering, dialog og kommunikation
får eleverne indblik i konsekvenserne ved en alvorlig
trafikulykke.

Hvordan
Eleverne bliver igennem en podcast-serie, introduceret
til tre personlige historier, der er relateret til en alvorlig
trafikulykke. Den ene personlige historie er fortalt af
Sebastians mor og storebror, Sebastian mistet livet i en
trafikulykke. Sabrina fortæller om hvordan hun mistede
herredømme over sin bil, og hvordan hun lever med
skyldfølelsen for sin veninde i dag. Jonas fortæller om
livet i kørestol. De tre historier har tilhørende opgaveark
og artikel, som kan bruges som en del af danskundervisningen i udskolingen.

Målgruppe
8. – 10. klasse
Flere oplysninger
www.sikkertrafik.dk
Fordele for eleverne
Eleverne får en større forståelse for hvordan en trafik
ulykker påvirker dels dem selv, de pårørende og de
nærmeste omgivelser.
Fordele for Furesø
Furesø vil opnå, at flere unge for en bredere forstå
else for egne muligheder for at påvirke sin egen
transportadfærd.

Målgruppe
8. – 10. klasse
Flere oplysninger
www.sikkertrafik.dk
Fordele for eleverne
Eleverne får en større forståelse for hvordan en trafik
ulykker påvirker dels dem selv, de pårørende og de
nærmeste omgivelser.
Fordele for Furesø
Furesø vil opnå, at flere unge for en bredere forstå
else for egne muligheder for at påvirke sin egen
transportadfærd.

Furesø Kommune 23

Fremtidens trafikanter
Formål
Skolebørn skal involveres i trafikløsning for derved
at få større forståelse for bæredygtig trafik og bedre
transportvaner
Hvordan
Skolen afholder en trafikdag, hvor skolen har fokus
på trafik ved inddragelse af relevante elementer for
de enkelte klassetrin. Det kan f.eks. være cykeløvelser
på cykelbanen, besøg af lastbilkaravanen og ”Sikker
Trafik Live” kombineret med færdselsundervisning om
trafikskilte, børnenes oplæg til trafikkampagneplakater
på skolen, førstehjælp eller lignende.
Flere oplysninger
Find inspiration på www.sikkertrafik.dk eller kontakt
Furesø Kommune, bme@furesoe.dk.
Fordele for børn og forældre
Børnene vil opnå bedre træning i trafikken og få en
større forståelse for, hvordan transport påvirker dem
selv og omgivelserne.
Fordele for Furesø
Furesø vil kunne opnå færre korte bilture og færre biler
ved skolen, som gør det utrygt for de øvrige elever.
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Adfærdsregulerende
kampagner
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9 ud af 10 uheld i trafikken sker, fordi trafikanter bevidst
eller ubevidst begår fejl. De største udfordringer i trafiksikkerhedsarbejdet er derfor at få trafikanterne til at
ændre adfærd. Den trafikale adfærd kan ændres bl.a.
ved kampagner målrettet elever, forældre og skolens
personale.
Kampagnerne kan målrettes den enkelte skole f.eks. i
forbindelse med skolens udarbejdelse af trafikpolitik.
Derudover kan kampagnerne med fordel koordineres
med undervisningstiltag. Eksempler på dette er f.eks.
skolestartskampagnen ”Børn på vej” i august-måned
rettet mod trafikanter på skolevejene ved skolestart,
der med fordel kan kombineres med ”Gåprøven” ,”Min
trafikbog” og ”rød- gul- grøn du må gå”.

Det anbefales, at skolerne udpeger en lærer til at
fungere som færdselskontaktlærer. Dennes opgave
er at give råd og vejledning til skolens øvrige lærer i
forbindelse med færdselsundervisning og er ansvarlig
for koordinering af færdselskampagner.
I det følgende præsenteres en liste over de mest
anvendte kampagner i forbindelse med skoler og
skolernes færdselsundervisning.

• Børn på vej
• Min trafikbog
• Alle børn cykler
• Alle børn cykler videre
• Folkeskolen cykler
• Pas på mig (skolepatrulje)
• Den sureste uge
• Brug 2 sek. mere på at orientere dig i krydset
• Sænk farten
• Husk selen
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Børn på vej

ABC “Alle børn cykler”

Formål
At give de yngste elever en god start i trafikken. Det
er vigtigt, at særligt de yngste elever får en god start i
trafikken, så de sikkert kan komme til og fra skolen.

Formål
Kampagnens formål er at inspirere skoler og forældre til
at bakke op om et godt og aktivt børneliv med masser
af cykling.

Hvordan
Rådet for Sikker Trafik kører i samarbejde med kommunerne hvert år i august en skolestartskampagne, hvor
forvaltningen opsætter vejkantplakater. Kampagnen
kan understøttes af undervisningsmaterialet ”Min
trafikbog”

Hvordan
ABC er en landsdækkende konkurrence, hvor klasserne
dyster om at blive ”årets vinderklasse” ved at cykle til
skole. Børn er i mindre bevægelse, end tidligere. Det at
børnene bliver opfordret til at cykle, kan føre til gode
vaner, hvor mere aktivitet bliver indarbejdet i elevernes
hverdag. Fysisk aktivitet styrker sundhed og trivsel, som
fører til et bedre indlæringsmiljø. Børnene skal cykle i 2
uger til skolen, hvor klasselæreren noterer antal ture og
om cykelhjelm bliver brugt. Resultatet bliver indrapporteret, og er med til at kåre ”årets vinderklasse”. Ud over
den fysiske cykling, følger der undervisningsmateriale,
der understøtter brug af cykel. En gennemgang af
elevernes cykel er også en del af kampagnen, for at
sikre, at eleverne har tilstrækkeligt sikkerhedsudstyr.

Målgruppe
0. -1. klasse
Flere oplysninger
www.sikkertrafik.dk
Fordele for børn og forældre
Trafikanterne gøres opmærksomme på, at mindske
farten, være opmærksomme og vise ekstra hensyn til
de mange børn, der færdes på skolevejen.
Fordele for Furesø
Forældre bliver mere trygge ved at lade børnene færdes
til fods til skole, hvilket medfører færre biler ved skolen,
som gør det utrygt for de øvrige elever.

Flere oplysninger
www.alleboerncykler.dk
Fordele for børn og forældre
Børnene lærer at cykle til skole hver dag, hvilket påvirker børnenes sundhed og trivsel. Øget cykling styrker
motorik, balance og koordinationsevne.
Fordele for Furesø
Cykeltrafikken vil stige i Furesø samtidig med, at der
kommer mindre biltrafik ved skolen. Øget cykling vil
fastholde gode motionsvaner.
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Alle børn cykler videre
Formål
Kampagnens formål er at motivere børn og forældre til
at vælge cykel frem for bil.
Hvordan
”Alle Børn Cykler Videre” er Furesø Kommunes egen
lokale kampagne, som afholdes i forlængelse af ”Alle
Børn Cykler” i perioden fra efterårsferien til påske, og
skal vare minimum i fire uger og gerne længere tid.
Der er en præmie til den mest cyklende klasse.
Flere oplysninger
www.furesoe.dk – ”Miljø- og klimatilbud til skoler i
Furesø Kommune 2021”
Kontakt den grønne guide mhpe@furesoe.dk for
planlægning af kampagnen.
Fordele for børn og forældre
Børnene lærer at cykle til skole hver dag, hvilket påvirker børnenes sundhed og trivsel. Øget cykling styrker
motorik, balance og koordinationsevne.
Fordele for Furesø
Cykeltrafikken vil stige i Furesø samtidig med, at der
kommer mindre biltrafik ved skolen. Øget cykling vil
fastholde gode motionsvaner.

Pas på skolepatruljen og
Den sureste uge
Formål
Formålet er at hjælpe små og store sikkert i skole.
Hvordan
Hver dag i al slags vejr sørger skolepatruljerne for en
sikker morgentrafik ved skolerne. Det er muligt at lave
nogle tiltag for at øge fokus på skolepatruljens indsats.
Det er især i de kolde og mørke uger, hvor skolepatruljens indsats er mest udfordret, og eleverne har brug for
opbakning.
”Den Sureste Uge” er en uge hvor man som skole
og lokalsamfund opfordres til at anerkende skolepatruljens indsats med ekstra opbakning. ”Pas på
skolepatruljen” er en kampagne der kører over nogle
uger, for at sætte fokus på elevernes vigtige arbejde og
funktion på skolevejene og opfordre til, at man viser
dem den respekt og det hensyn, de fortjener. Det er
vigtigt at anerkende skolepatruljens store indsats, og
det gøres med en årlig skolepatruljedag i Tivoli og Legoland, samt igennem en kåring af Årets skolepatrulje.
Udstyr til skolepatrulje er nødvendig, samt at oplæring
foretages af politiet eller lærere ved skolen.
Flere oplysninger
www.sikkertrafik.dk
Fordele for eleverne
Børnene lærer regler, så de kan guide de mindre elever
sikkert over vejen.
Fordele for Furesø
Forældre bliver mere trygge ved at lade børnene færdes
på fods og på cykel til skole, hvilket medfører færre biler
ved skolen, som gør det utrygt for de øvrige elever.
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Folkeskolen cykler
Formål
At få eleverne til at cykle mere.
Hvordan
Furesø Kommune har med støtte fra Vejdirektoratets
cykelpulje udviklet projektet ”Folkeskolen cykler” i
samarbejde med Aalborg Universitet Esbjerg, cykelstaden.dk og Bycycle Innovation Lab. Projektet er et
undervisningsforløb, der bruger cyklen som tema på
tværs af alle fag.
Projektet integrerer cyklen som tema i de almindelige fag i en projektuge med emnerne ”Cykelbygning
og Design”, ”Cykling og Kost” og ”Cykel og Motion”.
Projektet er afprøvet i to af Furesø Kommunes skoler
Lyngholm Skolen og Solvangskolen (2013).
Flere oplysninger
Folkeskolen cykler: www.furesoe.dk og
bicycleinnovationlab.dk/undervisning/
Fordele for eleverne
Børnene lærer forskellige muligheder for at anvende
cyklen dels til transport og dels til motion og fritid og
om cyklings betydning for sundheden.
Fordele for Furesø
Cykeltrafikken vil stige i Furesø samtidig med, at der
kommer mindre biltrafik ved skolen. Øget cykling vil
fastholde gode motionsvaner og påvirke børnenes
sundhed og trivsel.

Gå- og cykelbusser
Formål
Formålet er at flere børn skal komme til skole uden
brug af bil, bus og taxi så de får bedre trafiktræning,
sikkerhed og mere motion. små og store sikkert i skole.
Hvordan
23% af skolebørnene i Furesø bliver kørt i skole. I de
tilfælde hvor de køres af forældrene eller hvor kommunen betaler for transporten pga. farlig skolevej er der
mulighed for at etablere gå- eller cykelbusser. Her ledes
børnene af voksne eller store elever, så næsten alle rute
vil være sikre for børnene. En gå-/cykelbus består af
ca. 10 børn, der sammen med en ledsager går til og fra
skole langs en fastlagt rute med aftalte stoppesteder.
Alle deltagere bliver typisk udstyret med en refleksvest
og hjelm er påkrævet for cyklisterne. Konceptet er
velafprøvet i f.eks. Odense, men en barrierer er den
ufleksible koordinering af deltagere og ledsagere.
Derfor skal der anvendes et internetbaseret booking
system og mobile apps i samarbejde med Dansk Skoleidræt. Systemet vil sikre ind- og udtjekning af børnene
som også kan informerer forældrene.
Flere oplysninger
Kontakt dagtilbudogskole@furesoe.dk for planlægning
af kampagnen.
Fordele for børn og forældre
Børnene vil opnå bedre træning i trafikken og de vil få
motion og bedre kontakt med børn i lokalområdet.
Fordele for Furesø
Der vil være færre biler ved skolen, som gør det utrygt
for de øvrige elever.
Furesø Kommune 30

Trafikpolitik på skolerne
Furesø Kommune har vedtaget en Trafik- og mobilitetsplan for kommunen, hvor ”Transport til skole og fritidsinteresser” er et af indsatsområderne. Det er målet,
at transport til og fra skole i videst muligt omfang
skal omlægges til aktiv og bæredygtig transport. Det
vil medføre væsentlig forbedring af trafikforholdene
omkring skolerne, især om morgenen.

Målet i 2030 er
• Alle skoler har en trafikpolitik
• Alle skoler har en handlingsplan for
adfærd og forbedring af adgangs- og
cykelparkeringsforhold
• Alle skolebørn, der kan, cykler eller
går til skole og til fritidsinteresser
• Alle skolebørn er undervist i at være
gode og hensynsfulde fodgængere og
cyklister
Fra “Trafik- og mobilitetsplan for Furesø
Kommune”, juni 2021

trafikken, har væsentlig betydning for deres forståelse
af konsekvenser ved egen adfærd, altså betydning af
sammenspil, hensyn og opmærksomhed for andre.
Furesø Kommune har udarbejdet et inspirationsskema, der kan bruges i forbindelse med udarbejdelse
af en trafikpolitik for den respektive skole. Inspirationsskemaet fremgår af bilag 1.
Inspirationsskemaet rummer alle de punkter, som
bør være en del af skolernes trafikpolitik. Der kan frit
slettes eller tilføjes flere punkter, så den passer til den
enkelte skole.

Nedsæt en arbejdsgruppe
Trafikpolitikken bliver bedst udviklet og implementeret,
hvis skolebestyrelse, færdselskontaktlærere, ledelse og
elever arbejder sammen om at få den skrevet. Skolen
kan komme omkring:
• de gode ting, skolen allerede gør.
• de mange muligheder, der er for at skabe en sikker
trafikkultur på og omkring skolen.
• hvilke indsatsområder, skolen vil forbedre sig på.
• hvem, der har ansvar for hvad.
• hvilke målbare resultater, skolen ønsker at opnå.

Erfaringer viser, at trafikpolitikker på skoler er et godt
værktøj til at skabe mere sikker trafik. En trafikpolitik
sætter rammerne for trafik i undervisningen, for afviklingen af trafikken omkring skolen og for trafikvaner hos
børn og voksne – med andre ord viser trafikpolitikken
vejen til sikker skoletrafik. En undersøgelse, viser desuden, at der på skoler som allerede har en trafikpolitik,
er en langt større andel af forældre, der mener, at deres
barns skoler er med til at lære børnene gode trafikvaner
end på skoler uden en trafikpolitik.
Furesø Kommunes ambition er, at der gennem
arbejdet med trafik på de respektive skoler og i hjemmet opnås en fælles forståelse for at kommunen,
skolerne, eleverne og forældrene har et fælles ansvar
for at skabe sikre og trygge rammer for børnene i trafikken. Børnenes læring om trafik og deres færdsel i

Center for By og Miljø, bme@furesoe.dk, hjælper gerne
med sparring vedr. trafikale forhold.

Fra papir til virkelighed
Ved at inddrage skolens medarbejdere i arbejdet med
trafikpolitikken øger skolen chancen for, at trafikpolitikken bliver en løftestang for skolens trafikkultur. Det er
derfor vigtigt, at skolen sørger for, at medarbejdere og
forældre kender vigtigheden af den og forstår, hvordan
de bedst gør skolen og skolevejen til et trygt og sikkert
sted.
Det anbefales at indarbejde målbare mål i skolens
trafikpolitik. Det kan f.eks. være at tælle antallet af
elever der bruger cykelhjelm eller antal elever, der selv
kommer til skole. Det kan være de store elever, der
laver statistik for klassetrin på hele skolen, som en del
af færdselsundervisningen for udskolingen.
Trafikpolitikken lever også ved, at den tages op på
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forældremøder, lærermøder, i skolebestyrelsen og det
anbefales, at der arbejdes med en temauge/dag på
skolen med fokus på trafik.
Det kan være en fordel at lave en ”pixi-udgave”
til nye forældre på skolen, så jeres forventninger til
den gode vane omkring jeres skole er kendt fra første
skoledag.
Trafikpolitikken bør ligge på skolens hjemmeside og
være et punkt på forældre- og lærermøder.

Flere oplysninger
www.sikkertrafik.dk, inspirationsskema fra Furesø
Kommune og bmi@furesoe.dk.
Fordele
Eleverne og deres forældre involveres i processen og vil
opleve bedre forhold for gående og cyklister
Fordele for Furesø
Flere børn vil gå og cykle til skole og det vil præge deres
transportvaner senere i livet.

Pjece om trafikpolitik på skoler (www.sikkertrafik.dk)
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