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TRAFIKPOLITIK 

Stilling Skole 

Stilling Skoles ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres 

forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. 

Formålet er, at eleverne på længere sigt, bliver ansvarlige trafikanter.  

 

SIKKER PÅ VEJ 
 
Stilling Skole vil på enhver måde medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på 

skolevejen. Det samme gælder ved arrangementer og ekskursioner i skolens regi.  

 

Trafik til og fra skole  

Skolens holdning er, at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken ved at 

cykle eller gå i skole. Det giver bedre trafikanter, mindre trafikkaos og mere tryghed 

for alle. Samtidig øges børnenes koncentration i skolen, når de har fået frisk luft og 

motion på deres skolevej. 

 

De børn, der bliver kørt til skole, opfordres til at møde i god tid. De skal sættes af ved 

Soffens indgang, så trafikken ikke hindres ved skolens indkørsel.  

 

Emnet sættes på dagsordenen for forældremøder i indskolingen, hvor forældrene 

orienteres om, hvor vigtigt det er, at børnene lærer at færdes på egen hånd. 

Klasselærerne kan invitere færdselskontaktlæreren, der kan forklare, hvordan 

forældrene kan understøtte Skolepatruljens arbejde. 

 

Stilling Skole anbefaler generelt, at børnene er selvtransporterende, at de cykler til 

skole fra 3. klasse eller så tidligt som muligt eller går. Skolevejen skal være øvet mange 

gange sammen med en forælder, før børnene kører på egen hånd. Husk cykelhjelm, 

reflekser på tøjet og lys på cyklen. 

 

Skolepatrulje  

Hver morgen vil der være Skolepatrulje (SP) på vagt. Kontaktlæreren for 

skolepatruljen er ansvarlig for organiseringen og oplæringen af de nye SP’ere.  

 

Elever, personale, forældre og beboere i lokalområdet opfordres til at bakke op om 

skolepatruljen, respektere deres anvisninger og sænke farten.  

 

Hvert år afholdes et ”belønningsarrangement” for SP’erne.  

 

 

 

På tur med skolen  

Generelt orienteres klasserne på forhånd om, at alle har ansvar både for sig selv og 

hinanden, når de er på tur. Ligeledes orienteres eleverne om evt. særlige steder eller 

forhold i trafikken, som de skal være opmærksomme på. 
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Ved gå-/løbeture opfordrer skolen til, at eleverne bruger sikkerhedsvest. 

  

Når klasserne er på fælles cykeltur skal alle bære sikkerhedsveste. Ved cykeltur 

instrueres børnene inden turen i, hvordan man cykler på tur som en stor gruppe 

(kolonnekørsel). Det skal sikres, at der er tilstrækkelige voksne til, at turen kan 

gennemføres forsvarligt. Det forventes at cyklerne er i lovlig stand. Alle elever og 

voksne skal bære cykelhjelm. 

 

Ved tur med bus overholdes gældende regler vedrørende anvendelse af seler. De 

medfølgende lærere/ pædagoger er i samarbejde med chaufføren ansvarlig for dette.  

 

Transport til og fra eksterne undervisningssteder  

Ved transport til og fra eksterne undervisningssteder (eks. idrætsundervisning) skal 

eleverne (0.- til og med 6. klasse) være under tilsyn, gældende færdselsregler 

overholdes og eleverne skal bruge sikkerhedsvest og cykelhjelm.  

 

Det er en forudsætning, at vejens farlighed ikke overstiger, hvad elever med den givne 

alder og modenhed er vant til. Ligeledes skal eleverne være bekendt med hvor og 

hvordan de kan komme i kontakt med den tilsynsførende eller kontoret.  

 

SAMARBEJDE 
 
Stilling Skoles undervisning i færdselslære bygger på forudsætninger, som eleverne 

har med hjemmefra. Det forventes, at forældrene lærer eleverne at færdes sikkert i 

trafikken, at cykler og knallerter opfylder lovens krav og at disse vedligeholdes 

løbende.  

Det er nødvendigt med et bredt samarbejde mellem forældre, elever, pædagoger, 

lærere og lokale myndigheder om elevernes trafiksikkerhed.  

 

Derfor vil vi både være initiativtagere og deltagere i en lang række arrangementer og 

sammenhænge, som har relevans for elevernes trafiksikkerhed.  

 

UNDERVISNING 
 
Stilling Skole vil gøre undervisningen i Færdselslære praktisk og nærværende med stor 

involvering af eleverne. Derigennem skal de rustes til at blive sikre og ansvarsfulde 

trafikanter. Det er de enkelte klasselærere som i samarbejde med 

færdselskontaktlæreren er ansvarlig for undervisningen.  

 

Færdselsundervisning i hele skoleforløbet  

Elevernes forudsætninger på de forskellige klassetrin er afgørende, når man skal 

planlægge færdselsundervisningen og Trinmålene efter 3., 6. og 9. klasse er bindende. 

Følgende ting skal være i fokus:  

 Yngste klasser: Rollen som fodgænger/cyklen  

 Mellemtrinnet: Cyklen  

 Ældste klasser: Fokus på holdninger og adfærd. 

 



    

 3  

De ældste klasser skal samtidig forholde sig til alkohol, knallerter, medansvar, hjem fra 

fester osv. 

 

Primærteamet udarbejder en årsplan for færdselsundervisningen. Klasselærerne skal i 

samarbejde med færdselskontaktlæreren planlægge færdselsundervisningen. Dette 

koordineres med de øvrige lærere i klassen.  

Materialet til undervisningen fremskaffes af færdselskontaktlæreren.  

 

Stilling Skole udsender hvert år en reminder vedr. lys på cyklen i 

lygtetændingsperioden. 

 

Evaluerende prøver  

For at evaluere progression i undervisningen gennemfører alle elever ved Stilling Skole 

som minimum følgende prøver eller materiale:  

 Indskolingen: Gåprøven 

 3. klasse: Den lille cyklistprøve  

 6. klasse: Cyklistprøven 

 9. klasse: Skillevejen suppleret med undervisningsmaterialet 360o 

 

Prøverne foregår i et samarbejde mellem klasselærer, årgangens øvrige lærere og 

pædagoger, færdselskontaktlæreren og lokalpolitiet.  

Skolen opfordrer klasselærerne til at invitere gæster til undervisningen.  

Det kan være lokalpolitiet, som er fast samarbejdspartner. Ligesom LIVE ambassadører 

kan inviteres til at deltage i undervisningen på de ældste klassetrin.  

 

 

ROLLEMODELLER 

 
Stilling Skole vil arbejde for, at lærere og forældre husker deres rolle som forbilleder 

i trafikken.  

Alle skolens ansatte forventes at overholde færdselsloven og signalere korrekt og 

sikker adfærd i trafikken. På forældremøder i indskolingen indgår skolen i en dialog 

med forældrene om deres ansvar og rolle som ’det gode eksempel’. 

 

 

Links til relevante websteder omkring trafiksikkerhed:  

 

Rådet For Sikker Trafik:  

https://www.sikkertrafik.dk/Om-Raadet.aspx 

 

TrygFonden:  

http://www.trygfonden.dk/Kerneomraader/Sikkerhed/Sikker-i-trafikken 

 

Politi: 

https://www.politi.dk/da/servicemenu/forside/ 

 

Færdselsloven:   

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158005 

 

https://www.sikkertrafik.dk/Om-Raadet.aspx
http://www.trygfonden.dk/Kerneomraader/Sikkerhed/Sikker-i-trafikken
https://www.politi.dk/da/servicemenu/forside/
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158005
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Kommunens side om Sikker Trafik:  

https://www.skanderborg.dk/Borger/Vej-og-Trafik/TrafikplanlAegning-og-

planer/Trafikpolitik.aspx 

Dansk Cyklistforbund: 

https://www.cyklistforbundet.dk/ 

 

 

https://www.skanderborg.dk/Borger/Vej-og-Trafik/TrafikplanlAegning-og-planer/Trafikpolitik.aspx
https://www.skanderborg.dk/Borger/Vej-og-Trafik/TrafikplanlAegning-og-planer/Trafikpolitik.aspx
https://www.cyklistforbundet.dk/

