
 
 

Vedr. Skoletrafiktest skal sikre, at alle skolebørn bliver undervist i 

trafiksikkerhed 

Kære Skolebestyrelse 

I år lancerer Rådet for Sikker Trafik ’Kommunernes Skoletrafiktest’, som er en årlig registrering og test, 
der undersøger, om grundskolerne (folke-, privat- og friskoler) underviser i det obligatoriske emne 
Færdselslære. Skoletrafiktesten dokumenterer i hvor høj grad, den obligatoriske trafikundervisning 
finder sted. Skolernes svar på testen vil hvert år blive sendt til Børne- og Undervisningsministeriet og 
til kommunen, som skolen hører under.   
 
Testen består af et spørgeskema til skolerne med 7 spørgsmål og et spørgeskema til kommunerne 
med 8 spørgsmål.  
 
De 7 spørgsmål til skolerne omhandler, hvad skolen har gjort i skoleåret 2021/2022 og der spørges 
bl.a. ind til trafikundervisning, og om skolen har en færdselskontaktlærer og en trafikpolitik. 
 
Jeres skole/skoleleder modtager mail med link til online-spørgeskemaet medio juni 2022 (uge 24). 
Deadline for besvarelse er medio august 2022 (uge 33). Ultimo oktober 2022 kåres årets 
vinderkommune samt de fem regionale vinderkommuner.  
 

De 7 spørgsmål skolen skal besvare og link til Fælles Mål for Færdselslære: 
I kan her se spørgsmålene, som jeres skoleleder - gerne sammen med jeres skoles 
færdselskontaktlærer - skal besvare: www.sikkertrafik.dk/trafiktest/til-skolerne/folkeskoler-se-
sporgeskema-og-vejledning 
 
Børne- og Undervisningsministeriets Fælles Mål for Færdselslære (den obligatoriske 
trafikundervisning på alle trin): https://emu.dk/grundskole/faerdselslaere/faghaefte-faelles-maal-
laeseplan-og-vejledning 

 
Den obligatoriske trafikundervisning 

I har som skolebestyrelse en vigtig rolle i at sikre, at den obligatoriske trafikundervisning gennemføres 

på alle trin. Især da trafikundervisning er et såkaldt timeløst emne, hvilket betyder, at emnet ikke er 

tillagt et selvstændigt timetal, men skal indgå i undervisningen i de obligatoriske fag i 0.-9. klasse. I 

skal som skolebestyrelse således følge op på, om jeres skole prioriterer trafikundervisning og afsætter 

den nødvendige tid hertil.  

I Kommunernes Skoletrafiktest spørger vi ind til, om jeres skole underviser i gåprøve i 0.-1. klasse, 

cyklistprøve i 5.-6. klasse og særlig undervisning til udskolingen (f.eks. Sikker Trafik LIVE/360 grader) i 

8.-9. klasse. Disse materialer er valgt, da de følger progressionen i Fælles Mål for Færdselslære og 

dermed giver eleverne de rette kompetencer til at færdes sikkert i trafikken og passe godt på sig selv 

og andre. Hvis jeres skole ikke allerede er i gang, kan skolen godt nå at gennemføre undervisningen 

før sommerferien. Alle materialer samt lærerstøtte ligger gratis tilgængelig på: 

www.sikkertrafik.dk/skole 
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Færdselskontaktlæreren som ressourceperson 

Et andet spørgsmål i testen vedrører, om jeres skole har en færdselskontaktlærer. Færdselskontakt-

lærerens opgave er at vejlede skolens øvrige lærere og pædagoger i at undervise eleverne i 

trafiksikkerhed. Færdselskontaktlæreren er typisk udpeget af skolelederen. Skoler, der har en 

færdselskontaktærer, har markant mere trafikundervisning end skoler, som ikke har en.  

Hvis jeres skole ikke allerede har udpeget en færdselskontaktlærer, er det en god idé at gøre det - og 

gerne inden sommerferien, således at jeres skole også i forhold til dette spørgsmål kan opnå max point 

i testen. Hvis skolen allerede har en færdselskontaktlærer, kan det være en god idé at tilbyde 

vedkommende at komme på kursus for at få inspiration og viden. Rådet for Sikker Trafik tilbyder en 

bred vifte af redskaber, der alle har til formål at understøtte færdselskontaktlærerens rolle: Bl.a. en 

direkte hotline, løbende kurser og webinarer, nyhedsbreve samt forslag til årshjul for 

trafikundervisning. 

Lav en trafikpolitik og vær med til at sikre fremdrift  

Med en trafikpolitik kan I få debatteret, hvad der er vigtigt, og hvilke mål I vil arbejde på, når det 

kommer til at få trafiksikre elever. En trafikpolitik sikrer således, at der er klarhed over, hvem der på 

skolen gør hvad i forhold til trafikundervisningen. Og der er fra forældrene stor opbakning til 

trafikpolitikker. Hele 92 % af forældrene synes, at det er en god idé med en trafikpolitik. 

Der er hjælp at hente, hvis I skal i gang med at lave en trafikpolitik - også hvis jeres trafikpolitik blot 

trænger til at blive opdateret, så den f.eks. beskriver hvilken trafikundervisning, skolen gennemfører 

på de forskellige klassetrin: www.sikkertrafik.dk/trafikpolitik 

Vi håber, at I vil bakke op om Kommunernes Skoletrafiktest og efterspørge retningslinjer for 

trafikundervisningen jeres skole. Jeres skoles svar i testen indgår i kommunens samlede antal point. 

Primo november 2022 modtager jeres kommune en afrapportering, hvor svarene fra kommunens 

skoler indgår. Hvis I vil vide mere om resultaterne, skal I kontakte jeres kommune.    

Har I spørgsmål, er I meget velkommen til at kontakte Rådet for Sikker Trafik på 

trafiktest@sikkertrafik.dk 

Med venlig hilsen 
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