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Farsø Skole – trafikpolitik 
Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og 

uden for skoletiden. Også på længere sigt, når eleverne bliver unge og voksne trafikanter. 

 

Handlingsplanen revideres hvert fjerde år med nye mål og midler for en fireårig periode. 

PÅ VEJ 

Farsø Skole vil på enhver måde medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved 

arrangementer og ekskursioner i skolens regi. 

Emne Handling Tidsfrist Ansvarlig 

Mindre morgenmylder 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.  

Emnet sættes på dagsordenen for forældremøder   

 Forældrene orienteres om, hvor vigtigt det er, at 

børnene lærer at færdes på egen hånd. 

 En repræsentant fra skolebestyrelsen fortæller 

om skolens igangværende tiltag på trafikområdet 

”Morgen-rutiner” for indskolingsbørn (aflevering af børn, 

madpakker og frugt) ændres så forældre kun skal 

aflevere et sted, september 2011 

Fra sep. 2011 Klasselærere, skolens 

ledelse og skolebestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På cykel til skole Farsø Skole anbefaler generelt, at børnene cykler til 

skole når de er modne til det. Skolevejen skal være øvet 

mange gange sammen med en forælder, før børnene 

kører på egen hånd. Forældre skal huske at tjekke 

børnenes cykellygter jævnligt. Husk også cykelhjelmen!  

 

 Skolelederen/klasselæreren 

forældre 

 

 

 

 

 

 

Cykelhjelme  Vi opfordrer alle lærere, elever og forældre til at bruge 

cykelhjelm. 

Lærere orienteres på lærermøder, eleverne i klasserne 

og forældrene på forældremøder.  

 

Løbende hvert 

forår 

Skolelederen/klasseteam/ 

færdselskontaktlæreren 
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Parkering af cykler og 

knallerter 

Cykler og knallerter skal parkeres på de anviste pladser.   Løbende  Pedel/klasselærere 

 

 

Knallertundervisning 

 

 

 

 

 

Knallertundervisning er en god opgradering og 

ajourføring af cyklistundervisning. Vi opfordrer derfor de 

15-årige til at tage knallertkørekort i Ungdomsskolen. 

Også selv om de ikke har planer om at køre på knallert. 

- Klasselæreren taler med klassen og forældrene, 

når emnet er relevant. 

- Informationer om undervisning kan findes på 

www.ungivhk.dk 

 

Årligt ved 

forældremøder 

i 

overbygningen 

Klasselærere i de ældste 

klasser og forældre 

På cykeltur med skolen 

 

Inden turen skal børnene instrueres i, hvordan man 

kører på tur som en stor gruppe: 

 Det aftales med klassen hvem der kører forrest 

og bagest. 

 Cyklerne skal være i orden hjemmefra  

 Kør én og én, hold en bestemt rækkefølge 

 Hold afstand, giv tegn. Stop ved vejkryds, stol 

ikke på, at den forankørende har orienteret sig, 

se selv efter  

 Alle skal køre med cykelhjelm, også lærerne  

Skolen sørger for at have cykelhjelme i reserve til udlån. 

 

Før udflugter Klasselærere 

På tur med skolen i 

øvrigt 

Klasserne orienteres på forhånd om, at alle har ansvar 

både for sig selv og hinanden, når de er på tur.  

Inden turen orienteres børnene om evt. særlige steder 

eller forhold i trafikken, som de skal være 

opmærksomme på. 

 

Før udflugter Klasselærere 

Cykellygter i den mørke 

tid 

I den mørke tid sætter vi fokus på lygter og reflekser 

sammen med politiet. Emnet tages op hvert år på alle 

Løbende hvert 

efterår 

Færdselskontaktlærer i 

samarbejde med 

http://www.ungivhk.dk/
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klassetrin. 

Hvert efterår afholder vi cykel- og lygteeftersyn i 

samarbejde med politiet. 

klasselærere og politi. 

Med skolebus og taxa Elever skal følge chaufførers anvisninger    

Fra skole til SFO De elever, som hører til i Karlsvognen, går eller cykler 

derhen sammen med pædagogerne. Forældre orienteres 

løbende. 

fra sept. 2011 SFO-leder, pædagoger  

Ældste elever i fritiden: 

- Fuld på knallert 

- I bil med ung fører 

De enkelte klasser drøfter, hvordan de bedst kan vise 

fælles ansvarlighed ved transport til, mellem og fra 

fester. 

- Vi tager emnet op i undervisningen og ved 

forældremøder.  

fra sept. 2011  Klasselærere, forældre og 

elever i 9. klasse. Gæst: 

Trafikinformatør. 

Opsummering:    

Information/oplæg til 

diskussion 

forældremøde, 

indskoling 

 Mindre morgenmylder 

 På cykel til skole 

 Cykelhjelme 

  

Information/oplæg til 

diskussion på 

forældremøder, 

mellemtrin 

 På cykel til skole 

 Cykelhjelme 

  

Information/oplæg til 

diskussion på 

forældremøder, 

overbygning 

 På cykel til skole 

 Cykelhjelme 

 Ældre elever i fritiden 

 Knallertundervisning 
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UNDERVISNING – Trafikopdragelse i skolen. 

Vi vil gøre undervisningen praktisk og nærværende med stor involvering af eleverne. Derigennem skal de rustes til at blive sikre og 

ansvarsfulde trafikanter. 

Vejledende/skal Emne og alder Handling Tidsfrist Ansvarlig Materialer/kontakter 

Skal Pas på mig i 

trafikken. 

 

0. kl 

Skolen uddeler 

kampagnematerialet 

ved skolestart i 0.kl 

Uge 33-37 Rådet for sikker 

trafik sender til 

skolen. 

Kontoret distribuerer, 

lærerne i 0.kl 

uddeler, pedellerne 

hænger skilte op. 

 

Spørgsmål: Bliver 

materiale sendt til 

skolen automatisk?? 

Elevhæfte 

Forældreinformation 

Ting til eleverne (fx 

kasket, rygsæk o.lign.) 

 

Skal Gå-prøve 

 

Færdselsundervisning 

 

0. kl. 

 

Eleverne undervises 

i at færdes som 

fodgængere i 

trafikken. I forløbet 

inddrages ”Gå-

prøven”. Vejledning 

og diplom hertil kan 

bestilles hos 

sikkertrafik.dk. 

Løgstør Nærpoliti 

kan inddrages efter 

aftale. 

Efterår Færdselskontakt 

bestiller materiale 

Klasselærer 

underviser og tager 

evt. kontakt til politi. 

Lærervejledning 

”På vej til skole” 

(forældrepjece) 

Diplom fra sikker trafik 

Vejledende Den lille 

cyklistprøve 

 

Færdselsundervisning  

 

3. klasse 

 

Eleverne undervises 

i at færdes som 

cyklist i trafikken 

både alene og som 

hold. Desuden 

sættes der fokus på 

elevernes evner til at 

manøvrere cyklen 

gennem vanskelige 

Forår Klasselærer 

underviser og tager 

evt. kontakt til politi. 

Vesthimmerlands 

kommune har en 

cykelbane man kan låne. 

Skal bookes i god tid 

(spørg færdselskontakt) 

”Foden på egen pedal” 

(forældrepjece) 

Læringsstilsmateriale på 

bibliotek 
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situationer.  

Cyklistprøven 

foregår på en lukket 

bane på skolens 

område. Løgstør 

Nærpoliti kan 

inddrages efter 

aftale. Der kan 

downloades 

materiale hos 

sikkertrafik.dk 

Vejledende Lys på med Ludvig 

 

Færdselsundervisning 

 

4. klasse 

Dansk Cyklist 

Forbund tilbyder 4. 

Klasserne en 

undervisningskasse. 

Kampagnen skal 

give eleverne indblik 

i vigtigheden af at 

bruge lygter 

Efterår Færdselskontakt 

formidler kontakten 

til lærerne i 4. 

klasserne, som 

beslutter om de vil 

deltage i kampagnen 

Dansk cyklist forbund 

Vejledende Cyklistkursus 

 

Færdselsundervisning  

 

5. klasse. 

 

Vejcenter 

Nordjylland i Aalborg 

inviterer 5. klasserne 

på kursus. Her skal 

de bl.a. lære om 

lastbilernes blinde 

vinkler, betydning af 

brug af cykelhjelm, 

reflekser og 

sikkerhedssele. Hvis 

ikke kurset afholdes 

i nærområdet er der 

mulighed for at søge 

om at få 

transportudgifterne 

dækket hos Teknisk 

Forvaltning. 

Efterår Færdselskontakt 

formidler kontakten 

til lærerne i 5. 

klasserne, som 

beslutter om de vil 

deltage i kurset 

Nordjyllands 

Færdselssikkerhedsudvalg 

Skal Cyklistprøve 

 

Efter eleverne har 

arbejdet med Sikker 

Forår Færdselskontakt 

bestiller materiale og 

”Foden på egen 

pedal”(forældrepjece) 
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Færdselsundervisning 

 

6. klasse 

Trafiks materiale 

vedr. cyklistprøven, 

gennemføres en 

teori- og praktisk 

prøve i samarbejde 

med nærpolitiet. 

Vinderen af prøven 

går videre til en 

kommunal finale. 

har den første 

kontakt til politiet. 

Klasselæreren 

underviser og sørger 

for hjælpere 

(forældre) til 

prøvedagen 

”Sikker cyklist” 

Cyklistprøve fra Sikker 

trafik 

Skal Trafiktjekket 

 

Færdselsundervisning 

 

8. klasse 

Eleverne arbejder 

med elevbogen og 

den tilhørende 

digitale test. 

Aftales ved 

skoleårets 

planlægning 

Klasselæreren. Trafiktjekket” – elevbog 

”Trafiktjekket” – 

lærervejl. 

Digital test på: 

www.trafiktjekket.dk 

Skal TrafikLiv-avisen 

 

Færdselsundervisning 

 

9. klasse 

En avis der sendes 

til skolen i uge 41. 

Avisen indeholder en 

række 

sagprosatekster der 

kan bruges til 

færdselsundervisning 

og kan opgives til 

eksamen 

Aftales ved 

skoleårets 

planlægning 

Klasselæreren 

(og/eller dansk-

læreren) 

TrafikLiv-Avisen 

Vejledende SikkertrafikLIVE 

 

Færdselsundervisning 

 

8. og/eller 9. klasse 

SikkertrafikLIVE er 

et tilbud om at få 

besøg af en 

trafikinformatør, 

som har en synlig 

skade efter en 

trafikulykke. 

 På sikkertrafik.dk 

bestiller 

klasselæreren en 

person fra 

sikkertrafikLIVE 

(spørg evt. 

færdselskontakten). 

www.sikkertrafik.dk/live 

”SikkertrafikLIVE” 

(lærerpjece) 

Tilbud Cykeltjek 

 

0. – 7. kl. 

Alle elever i 0.- 7. kl. 

på Farsø Skole får 

tilbud om et årligt 

cykeltjek. En betjent 

fra Nærpolitiet 

tjekker, med hjælp 

fra elever fra 6. eller 

7. klasse. 

Oktober Færdselskontaktlærer 

aftaler tidspunkt med 

politi og ledelse, 

bestiller blokke og 

cykelmærker, laver 

forældreorientering 

og orientering til 

lærerne. 

Blok med tjekliste 

Cykelmærker 

Kontaktperson ved 

nærpoliti: Niels Erik 

Jensen 

(NEJ002@politi.dk) 

http://www.trafiktjekket.dk/
http://www.sikkertrafik.dk/live
mailto:NEJ002@politi.dk
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Efter cykeltjek 

uddeler 

klasselæreren 

cykelmærker til de 

cykler der bringes i 

orden efterfølgende 

Vejledende ABC – alle børn 

cykler 

 

0. – 9. klasse 

Tilbud til alle klasser 

om at tilmelde sig 

ABC-kampagnen. 

Efterår Færdselskontakt 

orienterer 

klasselærerne om 

kampagnen. 

Dansk Cyklist Forbund 

Tilbud TrygFonden 

Refelkser 

 

0. – 9. klasse 

Alle elever modtager 

en refleks. 

Efterår Færdselskontaktlærer 

bestiller reflekser 

TrygFonden 

 Trafik som emne 

på forældremøde i 

9. klasse. 

Efter 9. klasse går 

eleverne mod de 10 

farligste år i 

trafikken, det er 

vigtigt at få 

videregivet til 

forældrene, derfor er 

det et relevant emne 

på forældremødet. 

Efterår Klasselæreren. 

Spørg evt. 

færdselskontakt om 

idéer. 
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ROLLEMODELLER 

Vi vil arbejde for, at forældre, større elever og lærere husker deres rolle som forbilleder i trafikken. 

Emne Handling Tidsfrist Ansvarlig 

Skolens ansatte: 

- sikker kørsel 

- cykelhjelm 

- P-pladsen 

- fodgængerfeltet 

Alle skolens ansatte forventes at overholde 

færdselsloven og signalere rigtig og sikker adfærd i 

trafikken. Det gælder i egne biler (sele, hastighed, 

parkering), og når de ansatte kører på cykel til og fra 

skole (orientering, tegngivning, bagage 

hensigtsmæssigt anbragt m.m.). 

Biler skal parkeres på P-pladserne. 

På cykelture med elever, skal lærerne også bruge 

cykelhjelm. 

Fra sep. 2011 

løbende  

Skoleledelsen 

Forældrene: 

- fart 

- adfærd og sprog 

- seler 

- afsætning  

 

På forældremøder indgår skolen i en dialog om 

forældrenes ansvar og rolle som ’det gode eksempel’.  

Skolen vil fra tid til anden lave kampagner, der gør 

opmærksom på problemerne. Materiale og argumenter 

findes på sikkertrafik.dk/skolepolitik.  

Løbende Klasselærere  

skolebestyrelsen 

Skolens ældste elever: 

- store og små sammen 

- forbilleder 

Skolen vil, gennem undervisningen og på andre måder, 

gøre de ældste elever opmærksom på, at de ofte 

fungerer som rollemodel for de mindre elever. 
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SAMARBEJDE 

Farsø Skole erkender, at det er nødvendigt med et bredt samarbejde om elevernes trafiksikkerhed. Derfor vil vi både være 

initiativtagere og deltagere i en lang række relevante sammenhænge. 

Emne  Handling Tidsfrist Ansvarlig 

Forældrene   Skolens undervisning i færdselslære bygger på 

forudsætninger, som eleverne har med hjemmefra.  

Ved forældremøder skal det drøftes, hvad skolen og 

forældrene kan forvente af hinanden.  

Forældrene mindes om, at de skal lære børnene at 

cykle sikkert, og de skal vedligeholde børnenes cykler.  

Fra sep. 2011 

Løbende ved 

skolestart 

Klasselærere 

Børnehave og 

SFO/fritidshjem 

På et af skoleårets sidste afdelingsmøder i indskolingen 

drøftes det kommende års samarbejde mellem skolen 

og institutionerne. 

Løbende hvert 

forår 

Skoleledelsen, ledere i 

børnehaver 

 

 

 

 

Politiet Politiet inddrages så vidt muligt i trafik-undervisning. løbende hvert 

forår 

SSP/Ungeteam 

Færdselskontaktlærer 

 

 

Trafikinformatørerne  Skolen benytter tilbuddet om at bruge en 

trafikinformatør i undervisningen af de ældste 

klassetrin. Det aftales på afdelingsmøder, hvilken lærer 

der sørger for kontakten. 

 

løbende Overbygningslærere 

Kommunen Færdselskontaktlæreren er medlem af kommunens 

færdselssikkerhedsudvalg og formidler kontakten 

mellem udvalget og skolen. 

Færdselskontaktlæreren står for videreformidlingen af 

kommunens materiale om reflekser, skolestart m.m. 

løbende Færdselskontaktlærer 

Lokalområdet  Skolen indgår i dialog med diverse foreninger og andre 

som kan støtte arbejdet med bedre trafiksikkerhed. 

  

 


