
Brug materialet 360° i 8. 
eller 9. klasse. Lad eleverne 
arbejde temabaseret med 
en virkelig tra�kulykke. 
Materialet består af små 
�lmklip med ulykkens 
hovedpersoner.

Sikker Tra�k LIVE i 
8. eller 9. klasse. Book en 
gratis LIVE-ambassadør der 
kommer og fortæller sin 
personlige historie om en 
tra�kulykke.

Tilmeld skolens færdsels- 
kontaktlærer Rådet for 
Sikker Tra�ks årlige kursus 
for både nye og erfarne 
færdselskontaktlærere. 

Den Lille Cyklistprøve i 3. klasse. 
Lær dine elever de basale færdsels-
regler for cyklister og træn deres 
manøvrefærdigheder.

Brug minihjelmen i 
3. klasse til at vise hvorfor 
en cykelhjelm er vigtig.

Skal I på tur med klassen, 
så orienter forældrene om skolens 
retningslinjer for at cykle i �ok, 
så de på forhånd kan tale med 
deres børn om dem.

Afhold Gåprøve i 0. klasse 
og lær eleverne at gå sikkert 
i tra�kken og følge færdsels- 
reglerne.

Deltag i Cyklistforbundets 
kampagne Alle Børn Cykler.

Afholdelse af todages kursus 
for færdselskontaktlærere.

Tra�kkampagner for hele 
skolen. Lad de store elever 
analysere Rådet for Sikker 
Tra�ks kampagner og lad de 
mindre udvikle deres egne, 
hvor de fx tager udgangspunkt 
i tra�kken omkring skolen. 

Hvis der er udfordringer med 
morgentra�kken, så genopfrisk 
skolens forventninger til 
forældrene om hvordan alle 
bedst passer på hinanden.Sommerferie

Træn manøvre-
færdigheder på en 
cykelbane. Lån 
kommunens cykelbane og 
lad eleverne teste deres 
evner på cykel, før de skal 
til Cyklistprøve. 

Brug Cyklistprøven som 
et eftersyn af 6. klasserne 
som cyklister. Igennem 
forløbet opnår eleverne en 
forståelse af deres egne og 
deres klassekammeraters 
evner som cyklister, 
både i teori og praksis.

Skolepatruljefester i 
Legoland og Tivoli. 
Hvert år belønnes Skole- 
patruljerne med en fest.

Lav sjove cykellege 
med eleverne. Find 
inspiration hos fx 
Dansk Skolecykling
eller Cyklistforbundet.

Færdselskontakt-
læreren modtager 
kampagnepakke og 
informerer kolleger om 
relevante nyheder og 
konkurrencer.

Lad 4.-5. klasses eleverne 
arbejde med materialet 
Testpiloter, hvor de laver 
sjove forsøg med 
egne transport-
midler. Husk 
det ekstra 
kapitel om 
synlighed og 
pangfarver.

Hav fokus på lys og re�ekser. 
Lad fx skolebestyrelsen 
udføre lygtekontrol og 
uddele re�ekser. Kontakt 
evt. politiet for samarbejde. 
Husk at orientere forældrene 
om, hvor vigtigt det er at 
være synlig i mørket.

Se den danske 
spille�lm 
Mens vi lever i 
8. eller 9. klasse. 
Eleverne skal efter-
følgende arbejde 
med ét eller �ere 
temabaserede 
forløb.

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Den Sureste Uge for Skole-
patruljerne. Brug uge 5 på 
at give Skolepatruljerne lidt    
            ekstra opmærksomhed.    
             Kontakt evt. skole-
bestyrelsen, politiet og 
kommunen for et samarbejde. 
I kan også opfordre skolens 
forældre til at give skole-
patruljerne high �ves eller 
et ekstra stort smil.

Indstil jeres Skolepatrulje 
til Årets Skolepatrulje, som 
LB Forsikring og Rådet for 
Sikker Tra�k kårer hvert år. 
Alle kan indstille skole-
patruljerne. 

Bestil billetter til Skole-
patruljefesterne i Tivoli 
og Legoland.

                        Børn på vej-   
      kampagne 
                         med plakater   
                       ved skoleveje 
                        og politi-
                           kontrol. 

0. klasserne kan arbejde 
med Min Tra�kbog og del-
tage i en klassekonkurrence.

Gennemlæsning og op-
datering af skolens tra�k-
politik. Husk at informere 
de nye forældre om den.

Husk at tænke tra�kunder-
visningen ind i årsplanerne. 
Find bl.a. inspiration på 
Meebook og MinUddannelse.

Her er et bud på, hvordan et årshjul kan se ud. 
I kan rykke rundt på tingene, så de passer til jeres skole.

Årshjul for trafikundervisning

De �este tra�kulykker sker, når det 
er lyst. Med PANG bliver du synlig – 

og mere sikker i tra�kken!


