
Liste over produkter inden for børn, skoler og trafik 

 

Du kan her se en liste over den type produkter TRAFIK I BØRNEHØJDE kan tilbyde. Der refereres i det følgende til 
skoler. Produkterne og tilgangen kan justeres til andre målgrupper.  

Opstart 
Vi tilbyder et gratis opstartsmøde. Derudover har vi to typer af introduktionsprodukter, der kan give en indikation af, 
hvordan vi kommer i gang. 

Målgruppeundersøgelse 
TRAFIK I BØRNEHØJDE kan levere forskellige former for kortere undersøgelser, der kan kortlægge problemområder 
og potentialer gennem dialog med skoleledere, lærere, børn og forældre. Gennem interview finder vi frem til ildsjælene, 
der kan hjælpe os videre på skolen og forankre tiltagene. 

Børnetrafikplan 
TRAFIK I BØRNEHØJDE kan tilbyde at samle en større undersøgelse i  en ’Børnetrafikplan’, der kan bruges som en 
handlingsplan i det videre arbejde. Planen kan også bruges som et signal udadtil om, at området prioriteres og samtidig 
til at bestemme, hvilke krav og tilbud, der skal møde skolerne. 

  

Dialog, kommunikation og undervisning 
Vi tilbyder en række produkter, der kan ses som et supplement til anlægsarbejdet. Anlæg kan ikke stå alene. Der skal 
fokus på forældres ansvar og børnenes kompetence som trafikanter. Der kan være tale om en fast aftale over længere tid 
eller kortere afgrænsede opgaver. 

Dialog 
Overordnet set er dialog vigtig i den forstand, at skolen og personer omkring inddrages systematisk for at udnytte de 
resurser, der er i forvejen. Vi leverer kendskabet til skolerne og metoderne til at nå resultater. 

Vi kan sammensættes forskellige typer af dialogmøder efter behov. Det kan eksempelvis være på et 
skolebestyrelsesmøde med fokus på forældreansvar og trafikpolitik. Vores fokus er at rette opmærksomheden mod 
børnene og skubbe på for eller endda kræve at deres holdning bliver inddraget. Vi ved af erfaring, at forældrene er 
tilbøjelige til at lytte til deres børn. Dialogen kan suppleres med workshops til inddragelse af børn og forældre. 

Kommunikation og koordination af kampagner 
���Det er afgørende, at der kommunikeres med skoler og forældre i faste rammer. De involverede skal holdes opdateret om 
processen og skal vide, hvordan den er tilrettelagt. Vi tilbyder også at koordinere de landsdækkende kampagner og lave 
en plan for den fortsatte udførelse. Ligeledes kan der være helt specifikke problemstillinger for hver enkel skole, som vi 
kan adressere gennem en skræddersyet kampagne. 

Trafikundervisning og trafikpolitik 
���Vi kan skræddersy koncepter og trafikworkshops særskilt til skolerne ud fra deres behov. Det kan fx være en 
'Cykelambassadøruddannelse. 

Vi har et indgående kendskab til Rådet for Sikker Trafiks undervisningsmaterialer og kan lave et årshjul sammen med 
skolerne for at sikre forankring. Vi har desuden flere metoder til at udvikle en trafikpolitik og vil igen anbefale at tage 
eleverne med ind i processen for at kunne nå forældrene. 

Koordination med færdselskontaktlærere 
Færdselskontaktlærerne er hovedaktører i trafikarbejdet og skal forkæles. De skal vide, at de gør et godt stykke arbejde 
og hvis muligt skal der kræses om dem. Vi kan optimere brugen af Rådet for Sikker Trafiks materialer, analyserer 
lærernes behov og tilrettelægge videreuddannelse og netværk for lærerne. 



Afrapportering og presse 
���I forbindelse med alle projekter kan der være behov for at dokumentere resultaterne. Vi arbejder sammen med 
journalister i større og krævende opgaver. Vi kan levere traditionelle rapporter over processer og resultater. Gennem 
samarbejde med journalister kan vi levere mere levende og let tilgængelig dokumentation i form af korte 
videodokumentationer. Samarbejde med journalister giver os mulighed for at håndtere omfattende pressearbejde. 

  

Ambitiøse projekter 
Gennem vores tværfaglige syn, brænder vi for at udføre opgaver og projekter, der kombinerer vores ovenstående 
produkter. Nedenstående er bud på, hvordan disse opgaver og projekter kan se ud. 

Helhedsorienterede projekter 
I projekter af længere varighed opnås synergi mellem flere fagligheder. I disse projekter integreres anlæg, 
trafikundervisning og kommunikation til en helhed. Vi udvikler metode og generer ideer i samarbejde med skolen og 
særligt elever inden for aftalte rammer. Optimalt er det elevrådet, der er det koordinerende organ på skolen for hvordan 
trafikpolitikken skal se ud. Processen strækker sig fra en trafikvisionen for skolen til  en konkret handleplan med en 
række ’nu og her’ initiativer, en forankring og de langsigtede målsætninger. 

Vi gennemfører trafikworkshops med elever og skolebestyrelse, vi koordinerer processen og aftaler, hvad skolen 
inddrager som en del af undervisningen. Vi håndterer og videreudvikler de konkrete initiativer så som faste kampagner 
og undervisningstiltag. 

Vi kan tage skridtet videre og inddrage eleverne i helt konkrete anlæg, der kan synliggøre, at der er børn til stede. Vi 
kan koordinere med myndigheder undervejs og levere et anlægsparat projekt i en skitsetegning. 

Vi kan afrapportere og koordinere med pressen for at få det gode budskab ud. 

Børnekonsekvensanalyse 
Det kan være nødvendigt at tage højde for børns perspektiv i større projekter. Især hvis der er en skole i nærheden af en 
større vejombygning, bør der være en analyse af børns behov. Vi inddrager og fortolker mellem skole og projektleder. 
En børnekonsekvensanalyse som en naturlig del af nye anlægsarbejder forebygger problemer ved skolerne. 

Udvikling af dialogforløb 
Med vores erfaring og viden om skoleverdenen kan vi udvikle dialogforløb, der bruger skolen som platform for at nå ud 
til de målgrupper, som kan være vanskelige at nå. Forældre er en af disse målgrupper. De er som regel motiverede for at 
medvirke i processer, hvor deres egne børn er involverede. Det betyder, at dialogen og det konkrete projekt kommer på 
skoleskemaet med vores hjælp og at den videreføres som en form for udstilling på skolen som forældrene skal tage 
stilling til som borgere. 

Skolevejsanalyse 2.0 
Du vælger denne model til skolevejsanalyse, hvis du allerede fra start vil sætte fokus på, at det er skolen og personerne 
omkring denne, der ofte har en stor del af ansvaret for trafikken. Skolen bør inddrages mere aktivt i dette arbejde, da 
alene det, at skolen tager trafikken ind som en del af undervisningen, har en effekt på trafikadfærden omkring skolen. 
TRAFIK I BØRNEHØJDE tilbyder at koordinere denne proces med skolerne med de nødvendige trafikfaglige 
kompetencer i kommunen. 

TRAFIK I BØRNEHØJDE opererer med en timepris på 950 kr. (ekskl. moms) eller en samlet pris efter nærmere aftale. 

Kontakt TRAFIK I BØRNEHØJDE for en pris eller et møde om mulighederne for et fremtidigt samarbejde: 

Johan Heichelmann 

E: kontakt@bornetrafik.dk 



T: 5336 9194 


