
Til skolepatruljeinstruktører og Rådets repræsentanter 
i politikredsene

Skolepatruljedage i 
LEGOLAND® og Tivoli 
2022
Nu åbner vi for bestilling af billetter til årets skolepatruljedage i LEGOLAND og Tivoli. 
Sammen med LB Forsikring tilbyder vi i år at trække 50 kr. af prisen for indgangs-
billetterne. 

I år kan skolepatruljerne komme i LEGOLAND eller Tivoli den 3., 4. eller 5. maj 2022.  
Alle elever og lærere med billetter til Tivoli/LEGOLAND inviteres til et stort online 
lodtrækningsshow med masser af præmier den 21. april 2022. 

Dette brev indeholder:

Side 2: Information om online lodtrækningsshow torsdag den 21. april kl. 8.15-9.00 

Side 3-4: Information om skolepatruljedage i LEGOLAND den 3.-5. maj

Side 5: Information om skolepatruljedage i Tivoli den 3.-5. maj 

Plakat til din skolepatrulje om jeres besøg i Tivoli/LEGOLAND og lodtrækningsshowet.

Vi håber, jeres skolepatruljeelever får en rigtig hyggelig og festlig dag.

Med venlig hilsen

Dorte Borg, konsulent, Rådet for Sikker Tra�k
Tlf: 3916 3928 / Mail: dob@sikkertra�k.dk

Godt på vej 
sammen

Januar 2022
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Online 

lodtræknings-
show 

for lærere og skolepatruljer
med billetter til Tivoli/LEGOLAND

torsdag den 21. april 
8.15-9.00 

 
Deltag i årets store festlige online lodtrækningsshow med din skolepatrulje! 

Her kan I vinde masser af præmier, fx en Hjem-Is-bil med is til hele skolen, 
cykler, biografbilletter til skolepatruljen og sodavand, slik og pandekager

til jeres tur i Tivoli/LEGOLAND

Sæt allerede nu           i kalenderen!  
 Tilmeld dig lodtrækningsshowet via linket i den mail, du modtager fra 

Dorte Borg fra Rådet for Sikker Tra�k mandag den 28. marts. Det er kun muligt at 
vinde præmier, hvis man har købt billetter til Tivoli eller LEGOLAND. 

Youtuber Johnni Gade kigger også forbi 
på skærmen – måske giver han en freestyle rap? 



Skolepatruljedage i LEGOLAND 3.- 5. maj 2022

Information om priser, billetter og 
lodtrækningsshow med præmier
Igen i år bliver der en række dage at vælge imellem, når jeres skolepatrulje skal i 
LEGOLAND. Samtidig modtager alle lærere, der har bestilt billetter til LEGOLAND, 
en mail med invitation til et online lodtrækningsshow for lærere og skolepatruljer 
den 21. april kl. 8.15-9.00.   

Webshoppen har åbent for billetbestilling i perioden den 17. januar til 
den 25. februar 2022. 

Priser på elev- og madbilletter
Prisen på entrébilletten er 129 kr. inkl. moms pr. skolepatruljeelev og dækker entréen 
samt alle forlystelser. Der er gratis entré for alle skolepatruljeinstruktører og politi-
repræsentanter. Tilskuddet fra Rådet for Sikker Tra�k og LB Forsikring er fratrukket 
prisen. Madbilletter kan købes til 75 kr. inkl. moms (værdi 100 kr.) og kan bruges til 
alle spisesteder i LEGOLAND. 

Hvordan får jeg fat i billetterne, og hvordan deltager vi i 
lodtrækningsshowet? 
1. Beslut, hvilken dag I vil tage i LEGOLAND. I kan vælge mellem 3., 4. og 5. maj. 

2. Gå ind på www.sikkertra�k.dk/skolepatruljedage og vælg “LEGOLAND”.  

3. Vælg dato for jeres besøg, og skriv det antal elevbilletter, I skal bruge. 

4. Skriv evt. det antal madbilletter, I skal bruge. Vær opmærksom på, at mad-
 billetterne IKKE kan refunderes. 

5. Skriv det antal lærere/repræsentanter fra politiet, der deltager.  

6. Udfyld kontaktoplysninger (skolens navn, EAN-nr. og adresse, dit navn, din 
 mailadresse mv.) og godkend bestillingen. 

7. Du har nu bestilt billetter, og du modtager en kvitteringsmail.  

8. Mandag den 28. marts vil du modtage en mail med invitation til online lod-
 trækningsshow, der afholdes den 21. april kl. 8.15-9.00. Showet er for dig og 
 din skolepatrulje, og I kan vinde masser af præmier. I mailen får du mere 
 information og et link til at tilmelde dig showet. 

9. Forvent at modtage en postpakke i begyndelsen af april med jeres billetter. 
 Tjek med det samme, at du har modtaget det rigtige antal billetter. Er det ikke  
 tilfældet, så kontakt da hurtigst muligt – og senest 20. april – Dorte Borg på 
 dob@sikkertra�k.dk. Så sørger vi for at eftersende de billetter, du mangler.  

10.  Den 21. april kl. 8.15. starter lodtrækningsshowet for alle lærere og elever med  
 billetter til LEGOLAND og Tivoli. Deltag sammen med din skolepatrulje.  

Deadline for bestilling af billetter er den 25. februar kl. 15.00. Herefter er det ikke 
længere muligt at bestille billetter. 
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Skolepatruljedage i LEGOLAND 3.- 5. maj 2022

Vigtig information til buschauffører ifm. 
af- og påstigning ved LEGOLAND 

Af- og påstigning henvises til parkeringspladserne P2 eller P3 (følg skilte og 
anvisninger). Det er ikke tilladt at stige af eller på i rundkørslen ved LEGOLANDs 
hovedindgang, da pladsen er begrænset. Lad bussen blive holdende på den
anviste plads, så børnene nemt kan �nde bussen igen.  

I Informationen kan alle buschau�ører få udleveret madbilletter. 
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Skolepatruljedage i Tivoli 3.- 5. maj 2022

Information om priser, billetter og 
lodtrækningsshow med præmier
Igen i år bliver der en række dage at vælge imellem, når jeres skolepatrulje skal 
i Tivoli. Samtidig modtager alle lærere, der har bestilt billetter til Tivoli, en mail 
med invitation til et online lodtrækningsshow for lærere og skolepatruljer 
den 21. april kl. 8.15-9.00.   

Webshoppen har åbent for billetbestilling i perioden den 17. januar til 
den 25. februar 2022. 

Priser på elev- og madbilletter
Prisen på entrébilletten er 80 kr. inkl. moms pr. skolepatruljeelev og dækker entréen 
samt alle forlystelser. Der er gratis entré for alle skolepatruljeinstruktører og politi-
repræsentanter. Tilskuddet fra Rådet for Sikker Tra�k og LB Forsikring er fratrukket 
prisen. Madbilletter kan købes til 100 kr. inkl. moms og kan bruges til alle spisesteder 
i Tivoli. 

Hvordan får jeg fat i billetterne, og hvordan deltager vi i 
lodtrækningsshowet? 
1. Beslut, hvilken dag I vil tage i Tivoli. I kan vælge mellem 3., 4. og 5. maj. 

2. Gå ind på www.sikkertra�k.dk/skolepatruljedage og vælg “Tivoli”.  

3. Vælg dato for jeres besøg, og skriv det antal elevbilletter, I skal bruge. 

4. Skriv evt. det antal madbilletter, I skal bruge. Vær opmærksom på, at mad-
 billetterne IKKE kan refunderes. 

5. Skriv det antal lærere/repræsentanter fra politiet, der deltager.  

6. Udfyld kontaktoplysninger (skolens navn, EAN-nr. og adresse, dit navn, din 
 mailadresse mv.) og godkend bestillingen. 

7. Du har nu bestilt billetter, og du modtager en kvitteringsmail.  

8. Mandag den 28. marts vil du modtage en mail med invitation til online lod-
 trækningsshow, der afholdes den 21. april kl. 8.15-9.00. Showet er for dig og 
 din skolepatrulje, og I kan vinde masser af præmier. I mailen får du mere 
 information og et link til at tilmelde dig showet. 

9. Forvent at modtage en postpakke i begyndelsen af april med jeres billetter. 
 Tjek med det samme, at du har modtaget det rigtige antal billetter. Er det ikke  
 tilfældet, så kontakt da hurtigst muligt – og senest 20. april – Dorte Borg på 
 dob@sikkertra�k.dk. Så sørger vi for at eftersende de billetter, du mangler.  

10.  Den 21. april kl. 8.15. starter lodtrækningsshowet for alle lærere og elever med  
 billetter til LEGOLAND og Tivoli. Deltag sammen med din skolepatrulje.  

Deadline for bestilling af billetter er den 25. februar kl. 15.00. Herefter er det ikke 
længere muligt at bestille billetter. 
 


