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Hvorfor en trafikpolitik?

Højby Skoles trafikpolitik:

På Højby Skole har vi besluttet at have en trafikpolitik med 

henblik på vores elever og en sikker skolevej.

Trafikpolitikken skal sikre, at eleverne undervises i færdsel og 

trafik, samt at skolen, forældrene og eleverne hjælper 

hinanden med at gøre vores skolevej sikker for eleverne.



Undervisning i færdsel og trafik
Færdsel og trafik er et timeløst fag i Folkeskolen, og derfor 

undervises der i færdsel og trafik i forskellige fag.

Underviserne på Højby Skole er bekendt med Fælles Mål for færdsel 

og trafik.

Derudover arrangerer Elevrådet og skolebestyrelsen i fællesskab 2 

gange årligt en trafikevent på Højby Skole for at gøre bilisterne 

opmærksomme på sikre skoleveje for vores elever.



Obligatorisk på Højby Skole
På Højby Skole er det obligatorisk: 

- at eleverne i indskolingen gennemfører GÅPRØVEN og DEN 

LILLE CYKLISTPRØVE.

- at eleverne på mellemtrinnet gennemfører 

CYKLISTPRØVEN.

- at eleverne i udskolingen ser filmen “MENS VI LEVER” og 

deltager i et LIVE-BESØG.



Årshjul
0.-1. klasse: Den lille gåprøve (obligatorisk)

2.-3.  klasse: Den lille cyklistprøve (obligatorisk)

4.-5. klasse: På med pang (Testpiloterne) (valgfrit)

6. klasse: Cyklistprøven (obligatorisk)

7.-8. klasse: Førstehjælp (valgfrit)

7.-9. klasse: 360 grader (valgfrit)

8.-9. klasse: LIVE-besøg og filmen “MENS VI LEVER” (obligatorisk)



Krav/forventninger

På Højby Skole bestræber vi os på, at ture ud af huset 

foregår på cykel i størst muligt omfang.

Vi har et krav om, at elever på Højby Skole bærer cykelhjelm, 

når undervisningen indebærer cykling.



Færdselslæreren på Højby Skole

Færdselslæreren tilmelder skolens klasser til relevante events 

og aktiviteter i forbindelse med undervisningen i færdsel og 

trafik. Herunder cykelleg på skolens område samt 

ABC-kampagnen.

Færdselslæreren deltager i netværksmøderne for 

færdselskontaktlærerne.



Ideer

- øver trafik- og cykellege i SFO´en både i skolehverdagen, 

men også i ferierne

- vi inddrager cyklen i læring i bevægelse

- vi øver trafiksikkerhed på cykel på alle klassetrin i 

bevægelse og i faglig sammenhæng


