
Trafikpolitik 

 

Formål 

I Viborg Kommune arbejder vi efter den sammenhængende børne- og ungepolitik ”Lys i øjnene”, og her 

påpeges det, at ”børn er forældrenes ansvar”. Det gælder også i forhold til børnenes færden i trafikken, 

men vi ser det som en klar opgave for os at samarbejde med forældrene i denne proces.   

Formålet med denne trafikpolitik er flerstrenget. Vi har først og fremmest en opgave i forhold til at 

understøtte børnenes evne til at mestre eget liv, og dermed også deres evne til at færdes trygt og sikkert i 

trafikken. Derudover har vi også en opgave i at bakke op om kommunale og nationale initiativer på 

området, så forældrene er bedst muligt støttede i arbejdet med børnenes læring om og færden i trafikken.  

Endelig har vi også en opgave i at følge den trafikale situation omkring skolen, så vi kan støtte op om en 

hensigtsmæssig adfærd i trafikken og påpege, hvis der er områder, der bør have ekstra opmærksomhed af 

de forskellige interessenter.  

 

Børnenes læring om trafikken 

Vi skriver i formålet, at børnene skal mestre eget liv – også i forhold til trafikken. Det er derfor vigtigt for os, 

at så mange børn som muligt transporterer sig selv sikkert og trygt i skole. Vi opfordrer derfor til, at alle de 

forældre hvor det er en mulighed, at børnene selv går eller cykler i skole, øver skolevejen sammen med 

børnene.  

Til at støtte børnene i denne proces, har vi en række obligatoriske læringsforløb på hvert klassetrin. 

Trafikkendskab i 0. klasse 

Trafiksikkerhedsforløb med Albert og Rose med efterfølgende gåprøve i 1. klasse og 2. klasse 

Den lille cyklistprøve i 3. klasse 

Lys på Ludvig i 4. klasse 

Cykelbanen i 5. klasse 

Den store cyklistprøve i 6. klasse 

Besøg af trafikinformatøren i udskolingen. 

(Få yderlige informationer om de valgte trafikforløb på www.sikkertrafik.dk/skole) 

Ovenstående er faste obligatoriske forløb, som vi deltager i, men vi deltager også ofte i forskellige 

kampagner, hvor trafiksikkerhed er omdrejningspunktet. Alt sammen for at sikre børnenes læring om 

trafikken. 

 

http://www.sikkertrafik.dk/skole


Trafikken omkring Frederiks Skole 

Alle børnene begynder skoledagen 7.50, og de fleste børn skal hjem enten 13.50 eller 14.50. Det giver nogle 

øjeblikke, hvor den trafikale situation er meget belastet. Særligt om morgenen kan det opleves voldsomt, 

når 365 skolebørn på forskellig vis ankommer til skolen. Børnene ankommer primært fra to forskellige 

sider, og for at give den bedst mulige fælles oplevelse har vi udarbejdet følgende kort med anvisninger:  

 

Et fælles ansvar 

Børnene er forældrenes ansvar, men vi har alle et fælles ansvar for trafiksikkerheden omkring skolen. Hjælp 

os med at gøre børnene synlige i trafikken, vis hensyn og tag kontakt til skolen eller andre myndigheder, 

hvis I bliver opmærksomme på uhensigtsmæssige forhold. 

Skolebestyrelsen december 2016 

 


