0. klassetrin
MÅLGRUPPE
INDHOLD
Forældre/elever Skolestartsmat
erialet
udleveres
www.sikkertrafi
k.dk/

MÅL
EVALUERING ANSVARLIG
At orientere om Evt.
Klasselæreren
det fælles
spørgeskema
ansvar som
undersøgelse
skole og
forældre har
med henblik på
skolestart
at skabe
trafiksikre
børn.
Elever/forældre Alle Børn Cykler At få så mange ABC skema
Skole/ FKL
elever til at
cykle som
muligt.
Klasselærere/
Forældre
Forventninger Forankring af
skoleledelse
til forældre og det fælles
ansvar det er
På det første
eventuel
forældremøde mulighed for at at opøve
på årgangen.
arrangere gå- elevernes
trafikfærdigbusser.
heder og
aftaler om,
hvordan man
optimerer
sikkerheden for
eleverne lokalt.
Kende
Vurderingsske Forældre
Forældre
Øve med
færdselsregler ma elevbørnene i
lokalområdet. med henblik på forældre
at bevæge sig afleveres i
Tale med
sikkert som
udfyldt stand til
børnene om,
fodgænger i
skole/hjemhvordan de
bedst sikre sig lokalområdet. samtalen
selv og andre.
Øve sikker
skolevej.
Elev/forældrevurderingsskem
a
Kende til
Elever /klassen Gåtur i
I klassen
Klasselæreren
handlemulig- gennemføres
(evt. i hold af 3- lokalområdet
heder i relation en dialog med
4 elever)
omfattende
fodgængerfelt, til egen
eleverne, hvor
rød/grøn mand, sikkerhed i
trafikemnerne
lokal- området gennemgås.
fortov med
og kende
udkørsel og
færdselsregler
krydsning af
vej(oversigtsfor med henblik på
at bevæge sig
hold).
sikkert som
– evt. i
samarbejde
fodgænger i
med
lokal- området
idrætslærerne
eller
skolepatruljeele
verne.
Elever / klassen Gåprøve, hvori At eleven
Eleverne testes Klasselæreren
anvendes
udviser klar
ved
elementerne: forståelse for gennemgangen
-Fortov med
anvendelse af af prøven.
overkørsler
sikker
-Fodgængerfelt trafikadfærd.
m/u cykelsti.
-Lysreguleret
kryds.
-Krydse vej ved
parkeret bil.

http://sites.si
kkertrafik.

TID

PRIORITET
Skal

10-15 min

Kan

15-30 min.

Skal

Skal

Nødvendig tid
afsættes til
øvelse og
transport.

Skal

Frem til foråret.

Nødvendig tid
afsættes til
prøven og
transport

Skal gennemføres
enten i
0. klasse eller 1.
klasse
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ANSVARLIG
Klasselæreren
Forældre
Forældremøde. Øge forældrenes Evt.
Færdselskontakt opmærksomhed tilbagemeldinger
på deres opgave fra forældre.
lærer laver
som gode
oplæg om
vigtigheden af at rollemodeller.
Opøve
forældrene er
færdigheder i at
gode
rollemodeller – færdes i
også i forhold til trafikken med
forældrene.
trafik.
Vis filmen
”children see –
Children do”

Elever

Children see,
Children do
Alle børn cykler.
Gratis
cykelkampagne
for alle
skoleklasser.
Tilmelding

At eleverne
Snak om
Klasselæreren
træner deres
afkrydsningsske
cykelfærdighede maet i klassen
r og får opøvet ved afslutning.
gode,
trafikvaner samt
www.abc-abc.dk bevægelse ind i
dagligdagen.
fra maj.
Elever/ klassen Gåprøven
Give eksempler Der tales
Klasselæreren
(evt. i hold af 3- gentages i
på, hvad der har efterfølgende i
4 elever)
passende
betydning for
klassen om
byområde hvori egen sikkerhed i dagens
oplevelser
anvendes
trafikken
elementerne:
herunder mødet
Fortov med
med andre
overkørsler
trafikkanter.
Fodgængerfelt At eleven kender
m/u cykelsti
færdselsregler
Lysreguleret
med henblik på
kryds
at kunne
Krydse vej ved bevæge sig
parkeret bil
sikker som
fodgænger i
lokalområdet.

TID
15-20 min på
forældremøde i
starten af
skoleåret.

PRIORITET
Skal

September
måned –
afkrydsning af
elever

Kan

Forår – ca. 45
min.

Skal
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Dialog i klassen Klasselæreren
Elever
Tema: Synlighed Eleven får
(klassen)
– bliv set og se indblik i blinde
andre.
vinkler og at
blive set.
Elever/forældre Alle børn cykler At få så mange ABC skema
Skole/FKL
børn til at cykle
Gratis
som muligt.
cykelkampagne
for alle
skoleklasser.

TID

PRIORITET
Kan

September –
afkrydsning

Kan

15-30 min på
første
forældremøde

Skal

Tilmelding www.
fra maj.
Forældre

Forældre

Tema:
cykelhjelm.
Brug minihjelmen til at
italesætte
vigtigheden af
korrekt brug af
cykelhjelm.
Sæt hjelmen
rigtigt

At forældre er
opmærksomme
på, at det ikke
kun handler om
brug af
cykelhjelm, men
også korrekt
brug af
cykelhjelm.

Rollemodeller!
Opøve
Øve med
færdigheder i at
børnene både
som cyklist og færdes i
trafikken med
fodgænger.
forældrene
Når du kører i
bil med dit barn,
så tal om de
ting der sker
omkring jer i
trafikken og vær
opmærksom på
hvem du ikke
kan se.

Samtale i
plenum

Klasselæreren

Cykelhjelmstælli
ng:

Forældre

Skal

