
                                                                                                                       
 

Ballerup Kommune. Anbefalinger. Kommunernes Skoletrafiktest 2022 

Vi anbefaler, at I sætter fokus på nedenstående for at styrke trafikundervisningen i jeres kommune og klare 

jer endnu bedre i næste års Kommunernes Skoletrafik 2023: 

 

Afhold netværksmøder for jeres færdselskontaktlærere (jf. sp. 1 i kommune-spørgeskemaet) 

Det giver stor værdi, når kommunen samler skolernes færdselskontaktlærere til netværksmøder. På møderne 

kan de udveksle viden og erfaringer om trafikundervisning samt koordinere aktiviteter.  

Rådet for Sikker Trafik bidrager gerne med sparring i forhold til indhold på møderne, og deltager også med 

oplæg, hvis det er relevant. 

 

Sæt trafikundervisning på dagsorden på det/de årlige møde(r) med politiet (Jf. sp. 2 i kommune-

spørgeskema) 

Jeres besvarelser viser, at jeres kommune i skoleåret 2021/2022 ikke har drøftet trafiksikkerhed på 

kommunens skoler på møde(r) med politiet (kaldet kredsråd, lokalråd eller tilsvarende). På møderne sidder 

lokalpolitiet for bordenden, og kommunens forvaltninger sidder med. Formålet er at koordinere lokale 

forebyggelsesindsatser blandt børn og unge. I kan med fordel sætte trafiksikkerhed på dagsordenen i 

skoleåret 2022/2023. I kan f.eks. drøfte trafiksikkerheden rundt om skolerne, skolepatrulje, afholdelse af 

gåprøve, cyklistprøve m.v. 

Rådet for Sikker Trafik deltager gerne på møderne med oplæg om f.eks. vigtigheden af at indtænke 

trafiksikkerhed i den brede forebyggelse. 

 

Motivér skolerne til at udarbejde en trafikpolitik med fokus på trafikundervisning (jf. sp. 4 i kommune-

spørgeskemaet og sp. 5 i skole-spørgeskemaet) 

Det er en anbefaling i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 2021-2030, at alle skoler udarbejder 

trafikpolitikker, der sikrer trafikundervisning på alle trin . 

Kommunernes Skoletrafiktest viser, at 41 % af grundskolerne har en nedskrevet trafikpolitik, hvor der står på 

hvilke klassetrin, der er trafikundervisning (for folkeskoler alene er tallet 44 %). Hermed har disse skoler ikke 

kun fokus på trafikken rundt om skolen, de har også sat trafikundervisningen i system, så det sikres, at der 

hvert år gennemføres den nødvendige undervisning.  

I rapporten fremgår det hvilke af jeres folkeskole(r), der ikke har en trafikpolitik med beskrivelse af, hvad der 

skal undervises i på hvert trin. Som kommune er det oplagt, at I motiverer disse skoler til at udarbejde 

sådanne trafikpolitikker. I kan bl.a. henvise til sikkertrafik.dk/trafikpolitik,  hvor skolerne kan få inspiration til 

arbejdet samt hente redskaber. 



                                                                                                                       
 

 

Læs mere om Kommunernes Skoletrafiktest på: www.sikkertrafik.dk/trafiktest  

http://www.sikkertrafik.dk/trafiktest

