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Stifter af den socialøkonomiske virksomhed Trafik i Børnehøjde ApS
Virksomhedsejer, Trafik i Børnehøjde (CitaVision)
Projektleder i Københavns Kommune, projekt Sikre Skoleveje
Ansat som lærer på forskellige skoler i Københavnsområdet

Profil
Johan har både erfaring fra den pædagogiske og den tekniske verden. Fra sin tid i Københavns
Kommune har Johan udviklet koncepter, der skal støtte trafikingeniørers arbejde med fysiske
vejændringer. Johan har arbejdet med at inddrage børn og unge i trafikprojekter gennem 12 år og
har udført projekter på over 200 skoler.
Johan er ekspert i at bygge bro mellem skoler og skoleforvaltning på den ene side og
trafikingeniører i teknisk forvaltning på den anden side. Ofte falder den sikre børnetrafik ned
mellem ’to stole’, da parterne hver især mener, at de andre skal gøre noget ved problemerne. Johan
har udviklet koncepter, der er designet til at flere parter kan samles. Johan har været den primære
bannerfører for at i løse trafikproblemer ved skoler med en adfærdsvinkel i Danmark.

Udvalgte projekter, Trafik i Børnehøjde
2017-2021 AMBASSADØRER FOR SIKKER TRAFIK, Roskilde Kommune
Elevinddragelse på fem skoler i Roskilde Kommune med fokus på at udvikle adfærdskampagner til
at løse trafikproblemer ved skolerne.
2020 ELEVINDDRAGELSE I TRAFIKLØSNINGER

Elevinddragelsesprojekt på fem skoler i hhv Horsens, Middelfart, Assens og Vejle udført med støtte
fra en privat fond. Eleverne udviklede adfærdskampagner med fokus på at forbedre
trafiksikkerheden på deres skoler.
2020 SKOLEN PÅ HJUL, Assens og Faaborg-Midtfyns Kommune
Cyklen inddrages som en del af matematik- og danskundervisningen i Assens og Faaborg-Midtfyns
Kommune.
2019 ELEVER SOM TRAFIKEKSPERTER, Frederikssund Kommune
Elevinddragelse på Ådalens Skole. Eleverne blev inddraget i at løse trafikproblemer ved skolen og
deltog i arbejdet med at udvikle en trafikpolitik.
2018 UDVIKLING AF FILMKONKURRENCE, GF fonden
Elever i udskolingen inddrages i at udvikle ideer til kampagnefilm med trafiksikkerhed som emne.
Elevernes opgave er at producere filmene målrettet andre unge. Dermed er de også selv en del af
målgruppen.
2017 CYKLING I MODTAGEKLASSER, Odense Kommune og Trygfonden
Udvikling af koncept for cykelundervisning til børn af nyligt ankommende flygtninge.
2015-2018 SKOLEN CYKLER, Odense kommune.
Udvikling af koncept, der skal få flere til at cykle med et fagligt indhold i skolegården og dermed
cyklen ind i undervisningen. Projektet er afprøvet på over 20 skoler i Odense.
2017 CYKELSKOLE, Aalborg Kommune
Kortlægning af skoleveje med elever omkring to skoler som input til trafikingeniørers videre
arbejde med fysiske anlæg. Desuden afprøvning af elevernes ideer til udvikling af cykelaktiviteter.
2016-2017 FREMTIDENS TRAFIKANTER, Odense kommune.
Elever på otte skoler inddrages i at udvikle trafikløsninger.
2016 KURSER I CYKELLEG for pædagoger, Odense kommune.
Cykelkurser i børnehaver for børn og pædagoger. Kurset er baseret på Cyklistforbundets materiale
’20 cykellege’

