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Havdrup Skoles  
 trafikpolitik

 

Skolen vil medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. 
Skolen vil gennem undervisning, og i samarbejde med forældre, ruste ele-
verne til at færdes sikkert i trafikken.  

Det giver bedre trafikanter, skaber mindre trafikkaos omkring skolen og 
større tryghed, at børnene cykler eller går i skole.  

 

 

Folder Der udformes en informationsfolder til forældrene med en 

opfordring til at børnene cykler eller går til skole, samt 
anvisninger om parkering, cykelparkering og sikkerhed i 

trafikken. 

 
Sikkerhed 

 

 
 

 
 

Synlighed 
 

 
 

 
 

 
På vej til sko-

le 

 
Skolen opfordrer alle til at bruge cykelhjelm, når de cyk-

ler. Det er et krav at elever og lærere bruger cykelhjelm 

på ture i skoletiden. 
Inden turen skal eleverne instrueres i, hvordan man tager 

på tur som en stor gruppe. 
 

Skab synlige børn i trafikken: 
Brug cykellygter fra solnedgang til solopgang – tjek 

jævnligt at de dur. 
Tjek at alle lovpligtige reflekser på cyklen er der – det er 

tit dem, bilerne først ser. Supplér med reflekser på tøj og 
tasker. Brug gerne refleksveste. 

 
Skolen opfordrer, at vejen til skolen øves mange gange 

med en voksen inden børnene begiver sig ud på egen 
hånd. 

 
Trafik om-

kring skolen 
 

 
 

 
Om morgenen kommer mange børn til skolen ved 

Skramsvej. Derfor opfordres alle trafikanter til at være 
meget opmærksomme på børnene og respektere færd-

selsloven ved at overholde fartgrænsen, og zonen med 
standsning- og parkeringsforbud ved skolen. 
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Cykel 

 
Vær opmærksom og agtpågivende når du cykler. Stå af 

cyklen, hvis du skal bruge din mobiltelefon.  Det er ulov-
ligt at tale i telefon, mens man cykler. 

Cykler parkeres ved cykelstativerne på skolens område. 
Sørg for at cyklen er i god stand med lovpligtigt udstyr. 

 

 

Parkering og 
standsning 

 

De børn, der bliver kørt til skole, kan sættes af ved par-
keringspladsen ved hallen, eller ved kys- og kør anlægget 

ved skolen. 
 

 

Skolepatrulje 

 

For at sikre elevernes skolevej bedst muligt, er der ved 
vores skole oprettet en skolepatrulje. Vis hensyn og re-

spektér skolepatruljens anvisninger ved fodgængerover-
gangen. Skolepatruljen er på plads fra kl. 7.45 til kl. 

7.58. 
 

 

Forældremøde 

 

 

Trafik sættes på dagsordenen på forældremøderne. Her 

indgår skolen i en dialog med forældrene om deres an-
svar og rolle som ’det gode eksempel’. 

 
Idéer til et forældremøde: 

 Skolestart: Skolens regler for afsætning af børn, 
skolens trafikpolitik og orientering om færdselsun-

dervisningen 
 Mellemtrin: Cykelhjelm og Cyklistprøven. Mobiltele-

foner og cykling. 
 Udskolingen: Risiko, holdninger, ansvar, kørsels-

ordninger, mobiltelefon og cykling, animationsfilm 
fra sikkertrafik og aftaler 
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Skolens undervisning 

0-3. klasse Undervisningen skal være konkret! 
Fokus er bevægelse i lokalområdet med de regler, viden 

om samspil og egen ansvarlighed, som dette naturligt 
rummer. Der skal være praktiske øvelser og iagttagelser 
ude i trafikken. 

Der aflægges gå–prøver i børnehaveklassen. I slutnin-
gen af forløbet kan der øves på en midlertidig cykelbane 

i skolegården. 

4-6. klasse Cyklen er et meget væsentligt tema. 
Der afholdes cyklistprøver i 6. klasse. Fokus rettes mod 
transport på cykel i lokalområdet, men også udenfor.  

Rundt omkring de praktiske øvelser og cyklistprøven 
skal der være plads til at beskrive forhold, der har be-

tydning for den enkeltes sikkerhed og sammenhængen 
med egen og andre trafikanters adfærd. 

7-9. klasse Emnerne er mere overordnede 
Det handler om elevernes ansvar og holdninger i forhold 

til risiko i trafikken og medansvar for andre. Emner som 
fx alkohol, mobiltelefon og trafiktages op. Færdselsreg-

lerne skal være kendte på et generelt plan i forhold til 
egen færden, og der arbejdes med selvstændige vurde-
ringer af samspil, trafik og risici. 

 

Materialer til færd-
selsundervisning 

Hjemmesiden www.sikkertrafik.dk har materialer til 
brug i undervisningen for alle klassetrin. 
Reflekser uddeles til 4.klasserne. 

Cykelbane til cyklistprøve i 6.klasse. 
Skolepatruljen vil supplere undervisningen som trafik-

ambassadører i indskolingen og mellemtrinnet. 

Planlægning af un-
dervisning 

Færdselsundervisningen i klasserne planlægges af klas-
selæreren evt. i samarbejde med færdselskontaktlære-
ren. Dette koordineres med de øvrige lærere i klassen.  

 

 

  

http://www.sikkertrafik.dk/
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Nedenstående er eksempler på undervisning i 

færdselslære 
 

0.-1.klasse Gåprøve 4.-6.lektioner 

Minihjelm 

2.-3.klasse Lille cyklistprøve 6-8.leketioner 
Minihjelm 

4.-6.klasse Cyklistforbundet. Lys på med Ludvig materialer til 
4.klasserne 

Cyklistprøve 12 lektioner 
Cykelbane 2 lektioner 

Testpilot 
Minihjelm 

7.-9.klasse Sikker Trafik Live 
3600 

 

 

Færdselslære - Fælles Mål 
 

 
Færdselslære - obligatorisk emne 

Kompetencemål 
 

Kompetenceområde: Efter 3.kl.trin Efter 6.kl.trin Efter 9.kl.trin 

 

Trafikal adfærd 

 

Eleven kan fær-
des sikkert i 

trafikken i lo-
kalområdet 

 

 

Eleven kan 
færdes sikkert i 

trafikken 

 

Eleven kan 
færdes sikkert 

og ansvarsfuldt 
i trafikken 

 
Ulykkeshåndtering 

 
Eleven kan 

hjælpe i forbin-
delse med 

tilskadekomst 
på skolens om-

råde 
 

 
Eleven kan gi-

ve førstehjælp 
ved 

tilskadekomst i 
trafikken 

 
Eleven kan gi-

ve livreddende 
førstehjælp 

ved tilskade-
komst i trafik-

ken 

 


