
KOMMUNERNES SKOLETRAFIKTEST OOO
Maks.

Kommunal trafiksikkerhed point Frb.

1. Har kommunalpolitikerne vedtaget en trafiksikkerhedsplan for kommunen?

     Nej, vi har i øjeblikket ikke en trafiksikkerhedsplan for kommunen. 0

     Ja, vi har vedtaget en plan. 2

     Ja, vi har vedtaget en plan og er fokuseret på at nå de mål, der indgår i planen. 4 4

2. Samarbejder forvaltningerne på trafik- skoleområdet eller sundhedsområdet om 

trafiksikkerhedsindsatser i skolerne?

     Nej, ikke endnu. 0

     Ja, men det er meget ad hoc og ikke så formaliseret. 3

     Ja, vi har et godt og formaliseret samarbejde, hvor vi sammen lægger strategien for, hvordan vi kan 

understøtte skolernes trafiksikkerhedsarbejde. 6 6

3. Gør kommunen noget for at understøtte, at elever bliver selvtransporterende til og fra skole?

     Nej, ikke endnu. 0

     Vi har indsatser, men ikke fast hvert år. 3

     Ja, vi har hvert år indsatser for at få flere selvtransporterende elever. 6 6

4. Skal kommunen deltage i skolekampagnen 2017, og vil kommunen sørge for præmier…?

     Nej, det har vi ikke planer om. 0

     Ja, men der vil ikke være præmier. 3 3

     Ja, vi vil deltage i skolekampagnen og vil sørge for præmier til vinderne. 6

Trafikpolitik på skoler

5. Har kommunen som indsatsområde, at skolerne i kommunen skal have en trafikpolitik?

     Nej, ikke endnu. 0

     Vi har det som et indsatsområde, men understøtter endnu ikke skolernes arbejde med dette. 3

     Ja, vi har det som indsatsområde og vi understøtter skolernes arbejde med trafikpolitikkerne. 6 6



6a. Hvor stor en procentdel af kommunens skoler har en trafikpolitik?

(OBS: 6a+6b lægges sammen og gennemsnittet er resultatet)

0-19 % 0

20-39 % 4

40-59 % 7

60-79 % 10

80-100 % 14 14

6b. Hvor stor en procentdel af kommunens skoler har i deres trafikpolitik fastsat på hvilke klassetrin der undervises i færdsel?

(OBS: 6a+6b lægges sammen og gennemsnittet er resultatet)

0-19 % 0

20-39 % 4

40-59 % 7

60-79 % 10

80-100 % 14 14

7. Hvor ofte er kommunen i kontakt med skolerne for at følge deres arbejde med trafikpolitikker?

Vi følger endnu ikke skolernes arbejde med trafikpolitikker. 0

Hvert tredje eller fjerde år. 2 2

Hvert andet år eller oftere. 4

Skolernes færdselsundervisning

8. Hvor stor en procentdel af kommunens skoler har i sidste skoleår gennemført Gåprøven?

0 – 4,99 % 0

5 – 12,49 % 1 1

12,5 – 19,99 % 2

20 – 29,99 % 3

30 – 37,49 % 4

37,5 – 44,99 % 5

45 – 50 % 6



9. Hvor stor en procentdel af kommunens elever har i sidste skoleår deltaget i i den teoretiske og den praktiske cyklistprøve?

0 – 9,99 % 0

10 – 24,99 % 1

25 – 39,99 % 2

40 – 59,99 % 3

60 – 74,99 % 4

75 – 89,99 % 5

90 – 100 % 6 6

10. Hvor stor en procentdel af kommunens elever i 8. - 10. klasse har i sidste skoleår haft besøg af Sikker Trafik LIVE?

0 – 4,99 % 0 0

5 – 12,49 % 1

12,5 – 19,99 % 2

20 – 29,99 % 3

30 – 37,49 % 4

37,5 – 44,99 % 5

45 – 50 % 6

11. Er kommunen med til at arrangere temadage eller trafiksikkerhedsarrangementer for skolerne?

     Nej, ikke endnu. 0

     Vi har gjort det enkelte gange og vil gøre det igen. 3 3

     Ja, vi arrangerer hvert år arrangementer i samarbejde med skolerne. 6

Netværk om trafiksikkerhed

12. Holder kommunen netværksmøder om færdselsundervisning med jeres skolers 

færdselskontaktlærere og det lokale politi?

     Nej, ikke endnu. 0

     Vi er i gang med at få et netværk op at stå. 3

     Ja, vi har et etableret netværk, hvor vi holder fast tilbagevendende møder. 6 6

13. Har kommunen en aftale med politiet om, at de deltager i skolernes trafiksikkerhedsindsatser?



     Nej, ikke endnu - det er op til skolerne selv at arrangere. 0

     Vi er i kontakt med politiet, men har ingen faste aftaler om politiets opbakning til skolernes 

færdselsundervisning. 3

     Ja, vi samarbejder med politiet om deres opbakning til skolernes færdselsundervisning. 6 6

14.Har kommunen dialog med skolebestyrelsesrne om sikker skoletrafik og trafikpolitik -fx på de årlige 

dialogmøder eller i Det Fælles Rådgivende Organ, hvor kommunalbestyrelsen mødes med 

skolebestyrelserne?

Nej, vi har endnu ikke haft dialog med skolebestyrelserne om sikker skoletrafik. 0

Ja, vi har talt om det i forvaltningen, men vi har ikke meldt noget fast ud til skolebestyrelserne endnu. 2

Ja, vi har opfordret skolebestyrelserne til at arbejde med sikker skoletrafik og trafikpolitik. 4 4

15. Diskuterer kommunen sikker skoletrafik i Lokalrådet, eller i et tilsvarende forum, der organiseres af 

det lokale politi?

Nej, det har vi endnu ikke gjort. 0

Det vil jeg undersøge muligheden for, at vi kan gøre fremover. 2

Ja, sikker skoletrafik er et tilbagevendende emne i Lokalrådet. 4 4

Fristil

16. Beskriv jeres aktiviteter målrettet børn og unge det seneste år, som testen ikke spørger ind til. 10 8

I alt 100 79






