
på jeres Trafikpolitik
En Tra�kpolitik skal løbende tilpasses jeres behov, så den fortsat har værdi 
for skolen. Det er vigtigt, at I følger op på, om I som skole har opnået de mål,
I har sat jer. Måske er der mål som skal justeres eller erstattes med nye.

Hvordan er det gået med jeres 
konkrete mål og initiativer?

Lad skoleleder og færdselskontaktlærer 
give en status på de eksisterende mål. 
Gennemgå de enkelte mål og del dem op 
i kategorierne rød, gul og grøn.

·  Rød: Vi er ikke kommet videre 

·  Gul: Vi er godt i gang 

·  Grøn: Det kører, og det glæder vi os over 

Hvordan sikrer vi, at Trafik-
politikken giver skolen værdi?

Diskuter følgende sammen: 

· Hvad gør vi med de røde mål? 

· Hvorfor kom vi ikke i gang? 

· Hvad skal der til for at komme i gang?
 (tid, kompetencer, ressourcer ...) 

· Skal målene revideres? 

· Hvem skal vi eventuelt involvere? 

· Hvad gør vi med de gule mål? 

· Hvorfor er vi kommet godt i gang? 

· Hvad skal der til for at vi kommer helt i  
 mål? (tid, kompetencer, ressourcer ...) 

· Skal målene revideres? 

· Hvem skal vi eventuelt involvere? 

· Hvad gør vi med de grønne mål? 

· Hvorfor er det gået så godt? 

· Hvordan kan vi overføre succesen til 
 de øvrige mål? 

Følg op
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Diskuter om der er behov for nye mål

Gå sammen to og to for at diskutere, om der er behov for nye mål i 
Tra�kpolitikken. Skoleleder er ansvarlig for opsamling, når alle er samlet. 

Kommuniker den reviderede Trafikpolitik ud til 
skolens forældre og personale 

Når I er færdige med arbejdet, er det vigtigt at dele jeres beslutninger 
med alle relevante samarbejdspartnere. Vi anbefaler, at skolebestyrelse og 
skoleleder som minimum er afsender, gerne sammen med færdsels-
kontaktlæreren. 

Beslut hvornår Trafikpolitikken skal revideres igen.
 

Opsamling

Slut arbejdet af med at gennemgå de nye mål, I har fundet frem til. Se på: 

a.  Hvem skal inddrages?
b. Hvordan ser tidsplanen ud og hvornår følger vi op?
c. Hvem er ansvarlig?

Brug evt. følgende skabelon:

Eksempel på mål: 
”Vi vil gerne have et årshjul for færdselsundervisningen, der dækker alle klassetrin”

Hvem skal inddrages?  Færdselskontaktlæreren og årgangskoordinatorerne

Hvordan ser tidsplanen ud?  Skal implementeres i årsplaner senest medio august

Hvordan følger vi op?  Skolelederen afgiver status på årets sidste 
  skolebestyrelsesmøde 
  Færdselskontaktlæreren deltager

Hvem er ansvarlig?  Færdselskontaktlæreren og skolelederen
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