Hej lærerteams i 6.klasserne.
6.klasserne skal til cyklistprøve den (indsæt dato her). Det betyder, at I skal være ret skarpe på
planlægningen af undervisningen i færdselslære, som I som team har ansvar for sker som forberedelse til
den af kommunen vedtaget obligatoriske cyklistprøve. - Og bare vent: Det er positivt alt sammen
Her er planen for i år:
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Færdselskontaktlæreren laver i (indsæt ugetal her) opslag på klassernes opslagstavler på
Forældreintra om, at forældrene skal være opmærksomme på prøven samt få tjek på cykler.
Lærerteamet afsætter pr. klasse 2-3 moduler i løbet af (indsæt ugetal her) til færdselsundervisning,
som udelukkende foregår på smartboard. Gå på sikkertrafik.dk/skole - vælg 'materialer' og
'cyklistprøven'. Man klikker sig dermed frem i materialet og mellem os sagt, kræver det ikke anden
forberedelse, end man lige tjekker hjemmesiden. Materialet er delt op i 5 kapitler, og man kan fint
dele dem imellem sig.
Færdselskontaktlæreren udleverer i (indsæt ugetal her) udførligt brev til forældrene med flere
oplysninger, vejledning til cykeltjek, planen samt deres ansvarsområder (deltage i undervisningen,
lovliggøre cyklen + hjelm, ansvar for at cykle ruten med deres barn, mm).
Færdselskontaktlæreren overtager (indsæt klassens navn her) til gennemgang af selve
cyklistprøvens teoretiske og praktiske del vha. powerpoint med fotoserie af ruten til cyklistprøven
(indsæt lektion og dato her) (Byt hvis det er mere hensigtsmæssigt.). Vigtigt at lærernes
færdselsundervisning er foretaget forinden, da eleverne bruger denne gennemgang til at stille 1000
spørgsmål. - Lærerne vælger selv, om de finder det nødvendigt at være til stede.
Færdselskontaktlæreren styrer teoriprøverne, som varer en lille lektions tid. Læreren (hvilken som
helst) forventes at være til stede. Det foregår i (indsæt lokale her), hvor eleverne logger på med eget
uni-login. Hvis elever har behov for oplæsningsprogram, skal jeg vide det forinden. (Indsæt klassens
navn, lektion og dato her) - eller byt hvis det er mere hensigtsmæssigt.
Politiet styrer den praktiske cyklistprøve (indsæt dato her). Lærerskemaerne behøver ikke blive
ændret, da de lærere, der står på skemaerne, bare deltager. Det foregår således, at politi,
færdselskontaktlærer og pensionerede politihjemmeværnsfolk møder ind ved 7-tiden og forbereder
prøven. (Indsæt tid og sted for opmøde til klassen/klasserne (på prøvestedet) – evt hvilke andre
skoler, der deltager samme dag). Eleverne får trafikveste med nummer på, får tjekket cyklernes
lovlighed og bliver sendt afsted med 1½ min. mellemrum. Klassernes lærere på skemaet 'hænger ud'
på sidelinien og kan hyggesnakke samt risikere at blive sat til praktiske ting.
Planlæg ikke for meget denne dag.... Vores klasser er nok alle færdige kl. (indsæt tidspunkt her)
hvorefter normalt skema fortsættes.
Færdselskontaktlæreren udleverer i (indsæt ugetal her) et diplom til alle i klassen. Nogle elevers
forældre vil desuden få en mail hjem, hvis de skal være særligt opmærksomme på, at deres barn
udviser stor usikkerhed i trafikken.
Klassen er nu med i en konkurrence om, hvilken 6.klasse i kommunen, der scorer flest points pr.
elev i cyklistprøven. Præmien er god!

Venlig hilsen (indsæt navn her), færdselskontaktlærer på (indsæt skolens navn her).

