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Allerød Privatskole 
 

Selvtransporterende børn 

Træning giver rutine og overblik og er den bedste vej til sikre trafikanter. Skolens mål er derfor, 

at flere elever går eller cykler i skole, og at alle kommer sikkert ud og hjem fra ekskursioner. 

 

Børn kopierer de voksnes adfærd og efterspørger klare rammer og aftaler fra deres forældre. 
Derfor er det skolens mål, at alle voksne (og ældste elever) er gode rollemodeller.  
 

Samarbejde med kommune og politi 
Erfaringer viser, at politiets deltagelse er afgørende for afviklingen af cyklistprøver. Derfor er 
målet mere og bedre samarbejde med kommune og politi. 
 

 
På vej 
 

Skolen forventer at: 

• Forældre træner skolevejen med deres barn til fods og på cykel.  

• Forældre hjælper deres barn med at finde den sikreste vej til skole, selvom det ikke 

nødvendigvis er den hurtigste. 

• Forældre parkerer lovligt, hvis de kører deres barn i skole. 

 



• Forældre bakker op om cyklistprøver i de pågældende klassetrin. 

 

Skolen sørger for at: 

• Alle forældre til nye elever modtager skolens trafikpolitik. 

• Eleverne bliver informeret på morgensang, hvis forholdene ændres på skolen  

• Skolepatruljen vil stå klar ved ”fodgængerovergangen” ved skolen fra 07:40-07:55 

• Eleverne deltager i Rådet for Sikker Trafiks cyklistprøver. 

• Alle medarbejdere er fortrolige med Rådet for Sikker Trafiks retningslinjer for at færdes 

med børn i flok. Se mere her: www.sikkertrafik.dk/skole 

 

 

Undervisning 
 
Skolen forventer at: 

 
• Færdselskontaktlæren deltager i netværksmøder arrangeret af kommune og/eller politi. 

• Færdselskontaktlæren tager initiativ og bistår klassernes kontaktlærere ved de praktiske 

prøver i 6. klasse. 

• Lærerne er åbne overfor muligheden for at tænke færdsel ind i de tværfaglige forløb og 

temauger samt bevægelse. 

• Færdselskontaktlærerne har kontakten til det lokale politi. 

Skolen sørger for at: 
 

http://www.sikkertrafik.dk/skole


• Udnævne en færdselskontaktlærer og støtte vedkommende i sit virke ved blandt andet at 

prioritere midler til færdselskurset, der afvikles af Rådet for Sikker Trafik: 

www.sikkertrafik.dk/kursus 

• Færdselskontaktlæreren deltager i Rådet for Sikker Trafiks kursus hvert tredje år 

www.sikkertrafik.dk/kursus 

• Nye færdselskontaktlærere deltager på første mulige kursus. 

• Nordsjællands Politikreds samler 6. klasserne til fælles cyklistprøver 

 

 

 

Rollemodeller 
 
 
Skolen forventer at:  
 

• Lærerne optræder som gode trafikanter i arbejdstiden, og når de kører til og fra skole. 

• Forældrene tager hensyn til og er rollemodeller for alle skolens børn i trafikken. 

• Forældrene sætter sig ind i skolens trafikpolitik. 

 
 
 

Skolen sørger for at: 
 

• Samarbejde med forældrene og rådgive om, hvordan de kan leve op til deres ansvar og 

bliver gode rollemodeller – fx via forældreintra og morgensang. 
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• De ældste elever kender og kan komme med input til en god og sikker trafikkultur omkring 

skolen. 

• Elevrådet løbende diskuterer trafikkultur og kan komme med forslag til trafikpolitikkens 

indhold. 

 

 
 

Samarbejde 
 
Skolen forventer at: 
 

• Færdselskontaktlærere deltager i netværksmøder arrangeret af politi eller kommune. 

• Politiet så vidt muligt deltager i cyklistprøve samt uddannelse af og tilsyn med 

skolepatruljen. 

• Kommunen løbende sørger for sikre skoleveje. 

• Samarbejde med kommunen og politi om, netværksmøder, undervisning, skolepatrulje og 

cyklistprøver. 

 
 


