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Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden har indgået et ambitiøst samarbejde. Målet er at gøre børn og unge til bedre og 
mere sikre trafikanter ved hjælp af undervisning, træning, information og kampagner. 

Dagens børn og unge er fremtidens trafikanter. Hvis de får den rette træning og undervisning, vil de være med til at 
skabe en mere sikker trafik i fremtiden. Det vil betyde, at færre mennesker bliver dræbt eller kvæstet i meningsløse  
trafikulykker.

15 konkrete projekter
Samarbejdet mellem TrygFonden og Rådet for Sikker Trafik udmønter 
sig i en femårig aftale og omfatter 15 konkrete projekter. Nogle projekter 
eksisterer i forvejen, mens andre er nye. Projekterne henvender sig en-
ten til børnehavebørn, til børn på forskellige trin i skolen eller til unge.

TrygFonden støtter mange af Rådets tilbud til skolerne i form af tilskud til 
gennemførelse af kurser og revision af materialer. 

Læs mere på www.sikkertrafik.dk/samarbejder/trygfonden

Færdselskursus
Er du ny færdselskontaktlærer? Har du brug for viden om Rådets materialer? Vil du gerne mødes med kolleger 
med samme funktion som dig? Så er Rådets færdselskursus noget for dig. Kurset henvender sig primært til 
nye færdselskontaktlærere og politifolk, der arbejder med færdsel. Kurset giver en grundig introduktion til 
færdselsundervisningen i folkeskolen.

 På kurset kommer du til at arbejde med:
•	 Færdselskontaktlærernes	og	politiets	arbejdsområder	samt	inspiration	til	arbejdet.
•	 Fælles	erfaringsudveksling	og	praktiske	øvelser.
•	 Brug	af	ambassadører	fra	Sikker	Trafik	LIVE	i	færdselsundervisningen.
•	 Forældresamarbejde	og	lokalt	samarbejde	med	politi	og	kommune.	

 Praktisk information:
•	 Kurset	varer	tre	dage	med	overnatning.
•	 Tjek	sikkertrafik.dk/faerdselskursus	for	aktuel	information	om	kurset.

Vil du høre mere om kurset, kontakt Katrine Røjel på 39 16 39 27 eller mail til kfr@sikkertrafik.dk.

IntrO

GRUNDFORLØB
Trafikvaner grundlægges tidligt, og skal vanerne være gode, skal de holdes ved lige. Derfor er det vigtigt, at den 
obligatoriske færdselsundervisning fungerer godt gennem hele skoleforløbet – både i indskolingen, på mel-
lemtrinnet og i udskolingen.

Færdselslære har sit eget faghæfte og trinmål. For at sikre, at eleverne lever op til trinmålene, kræver det 
løbende undervisning. Vi har udarbejdet et grundforløb, som består af fire evaluerende prøver. De fire prøver 
kan ikke stå alene – de skal underbygges af de andre materialer. Men prøverne kan give jer en evaluering af, om 
eleverne er på rette vej.

De fire evaluerende prøver i grundforløbet består af:

Gåprøven

Den lille cyklistprøve

Cyklistprøven

Trafik Tjekket 

I	skemaet	kan	du	se,	på	hvilke	klassetrin	I	kan	bruge	de	fire	evaluerende	prøver.	Her	i	materialeoversigten	 
har vi sat et mærke ved de fire prøver, der hører til grundforløbet.

klasse evaluerende prøver Fælles mål
Viden om og praktiske færdigheder for bl.a.:

0.-1. klasse Gåprøven •	 Færdselsregler/gåregler
•	 Bløde	og	hårde	trafikanter
•	 Ansvarlighed	i	trafikken

3. klasse Lille cyklistprøve •	 Bløde	og	hårde	trafikanter
•	 Ansvarlighed	i	trafikken

6. klasse Cyklistprøve •	 Egen	og	andre	trafikanters	adfærd
•	 	Kende	til	sikker	cyklistadfærd	i	samspil	med	andre	trafikanter
•	 Effekten	af	uhensigtsmæssig	adfærd	i	trafikken

9. klasse Trafik Tjekket •	 	Faktorer,	der	har	betydning	for	egen	 
og andre trafikanters sikkerhed

•	 Risikofaktorer	i	konkrete	trafikale	situationer
•	 Forskellige	holdninger	til	ansvarlighed	i	trafikken

Del af det anbefalede grundforløb   



5   |   2010/20114   |   2010/2011

Færdselskontaktlærer

Jeg skal bestille materialer til næste 

års færdselsundervisning. Jeg vil 

derfor bede dig udfylde bestillings-

sedlen. Jeg skal have den tilbage 

senest den ____________________

Jeg sørger for en samlet bestilling 

af materialer og giver besked, når 

materialerne er ankommet.

Med venlig hilsen

Færdselskontaktlærer

Jeg skal bestille materialer til næste 

års færdselsundervisning. Jeg vil 

derfor bede dig udfylde bestillings-

sedlen. Jeg skal have den tilbage 

senest den ____________________

Jeg sørger for en samlet bestilling 

af materialer og giver besked, når 

materialerne er ankommet.

Med venlig hilsen

_____ stk.  ”Med Albert og Rose i trafikken”  
 (fortællekalender): 399, 00 kr. + moms.

klasse Lærerens initialer

Med Albert og Rose i trafikken
”Med	Albert	og	Rose	i	trafikken”	er	en	fortællekalender,	som	kan	bruges	på	mange	
måder. F.eks. som fødselsdagskalender, som udgangspunkt for samtaler om børne-
nes	oplevelser	i	trafikken	eller	som	fortællekalender	med	historier	om	Albert	og	Ro-
ses erfaringer i trafikken gennem årets 12 måneder.

Hver måned er der et nyt ”myldrebillede” med trafiksituationer, som klassen kan tale 
sammen om. Kalenderen er lavet, så den kan bruges år efter år.

 Materialet består af:
•	 Fortællekalender	til	at	hænge	op	(inkl.	fødselsdagskalender)	
•	 Cd-rom	med	sange,	noder	og	tegninger	til	at	udskrive
•	 Aktivitetsark	til	eleverne
•	 Lærervejledning	og	forslag	til	forældrebrev

Med Albert og Rose i trafikken

kalender rettet 291105.indd   25 30/11/05   10:21:44

_____ stk. ”Gåprøven”	lærervejledningen	(A5	hæfte):	10,00	kr.	+	moms

_____ stk. ”Gåprøven” refleks (elevmateriale): 7,00 kr. + moms

_____ stk. ”Gåprøven” diplom (elevmateriale): 3,00 kr. + moms

 Et forslag til et forældrebrev kan hentes gratis  
 på www.sikkertrafik.dk/materialer

_____ stk. ”Min trafikbog” (elevmateriale): 10,00 kr. + moms

 Lærervejledningen kan hentes gratis på www.sikkertrafik.dk/materialer

klasse Lærerens initialer

Gåprøven
”Gåprøven” er det første materiale i grundforløbet, og dermed mange elevers første møde med 
færdselsundervisning. Gåture i lokalområdet og en gennemgang af de grundlæggende færd-
selsregler for fodgængere giver eleverne vigtige erfaringer og viden om at færdes i trafikken. 

Lærervejledningen	giver	idéer	til,	hvordan	du	kan	sammensætte	
et	undervisnings	forløb,	som	forholder	sig	til	Fælles	Mål.	Lærervej-
ledningen giver også forslag til, hvordan du kan samarbejde med 
politiet, og hvordan du involverer forældrene i undervisningsforløbet 
i form af bl.a. et forældrebrev og forskellige forældreaktiviteter.
Når eleverne har gennemført prøven, får de et diplom og en refleks, 
som bevis på, at de har bestået. 

 Materialet består af:
•	 Lærervejledningen	”Gåprøven” 
•	 Refleks
•	 Diplom

Min Trafikbog
”Min trafikbog” er et hæfte med opgaver til eleverne, som de kan løse på skolen eller 
hjemme sammen med deres forældre. Med udgangspunkt i billedeksempler lægger 
hæftet op til samtale om elevernes oplevelser i trafikken. Desuden gennemgår hæftet 
de grundlæggende færdselsregler for gående.

Du	kan	finde	en	gratis	lærervejledning	til	hæftet	på	www.sikkertrafik.dk/materialer.
Vi anbefaler, at ”Min trafikbog” bruges som optakt til ”Gåprøven” (se ovenfor).

 Materialet består af:
•	 ”Min	trafikbog”

0.-1. kLaSSe0.-1. kLaSSe

Del af det anbefalede grundforløb   
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_____ stk.  ”Der er sket en ulykke” – lille bog (20 s.): 17,00 kr. + moms 

_____ stk.  ”Der er sket en ulykke” – stor bog (20 s.): 200,00 kr. + moms

_____ stk.  ”Der er sket en ulykke” klassesæt til 25 elever  
 (25 små bøger + en stor bog): 540,00 kr. + moms

 Elevopgaver, forældrebrev samt lærervejledning kan hentes gratis  
 på www.sikkertrafik.dk/materialer

_____ stk. ”Vaks på vejen” (dvd): 150,00 kr. + moms 
	 Filmen	er	produceret	af	Vejdirektoratet	og	Rådet	for	Sikker	Trafik.

 Lærervejledningen til ”Vaks på vejen” kan hentes gratis  
 på www.sikkertrafik.dk/materialer

_____ stk.  ”Den lille cyklistprøve” (lærervejledning): 40,00 kr. + moms

 Forældrebrev, diplom, foto og piktogrammer kan hentes gratis  
 på www.sikkertrafik.dk/materialer

_____ stk.  ”På cykeltur med klassen” (24 s., elevhæfte): 10,00 kr. + moms

 Lærervejledningen kan du hente på www.sikkertrafik.dk/materialer

klasse klasseLærerens initialer Lærerens initialer

Der er sket en ulykke
”Der er sket en ulykke” er en historie om en trafikulykke. Den handler om en pige, der er 
kommet	til	skade	på	vej	til	skole.	Børnene	i	historien	fortæller	deres	lærer	om	ulykken,	
og hele klassen taler om, hvad man skal passe på i trafikken. 

Historien læses både fælles i den store bog og i den lille bog, som børnene kan tage 
med	hjem	og	læse	sammen	med	forældrene.	Lærervejledningen	har	flere	forslag	til,	
hvordan	I	kan	arbejde	sammen	om	emnet.	Der	er	oplæg	til	bl.a.	at	skrive,	spille,	tegne,	
lave formbøger eller lave trafikdagbog.

Elevopgaver, forældrebrev samt lærervejledning kan hentes gratis  
på	www.sikkertrafik.dk/materialer

 Materialet består af:
•	 Stor	bog	til	læreren	
•	 Lille	bog	til	eleverne

Den lille cyklistprøve
I	slutningen	af	indskolingen	begynder	mange	elever	så	småt	at	færdes	alene	på	cykel.	Det	er	
forskelligt, hvad eleverne kan, men de fleste behøver stadig træning af manøvrefærdigheder 
og viden om færdselsreglerne. For at både elever, forældre og lærere kan få en fornemmelse 
af,	præcis	hvad	den	enkelte	skal	arbejde	med,	bliver	eleverne	testet	i	grundforløbets	andet	
materiale	”Den	lille	cyklistprøve.”		Vi	anbefaler,	at	eleverne	som	optakt	til	”Den	lille	cyklistprøve”	
arbejder	med	elevhæftet	”På	cykeltur	med	klassen”	(se	nedenfor).

Forældrebrev, diplom, foto og piktogrammer kan hentes gratis på  
www.sikkertrafik.dk/materialer

 Materialet består af:
•	 Lærervejledningen	”Den	lille	cyklistprøve”

Vaks på vejen
Dvd’en ”Vaks på vejen” handler om hunden Vaks og hans to menneskevenner Kaj og Ger-
trud. Gertrud er voksen, men tænker sig ikke altid om i trafikken. Med baggrund i historien 
om Vaks og hans venner fortæller en række børn, hvad de synes, man skal holde øje med, 
når	man	er	til	fods	i	trafikken.	Børnene	er	eksperter	i	børnehøjde.	Filmen	skal	følges	op	med	
samtale og gåture ude i trafikken. Den er oplagt at bruge sammen med ”Gåprøven”.

Lærervejledningen	til	”Vaks	på	vejen”	kan	hentes	gratis	på	www.sikkertrafik.dk/materialer

 Materialet består af:
•	 Dvd’en	”Vaks	på	vejen”

På cykeltur med klassen
”På	cykeltur	med	klassen”	fortæller	historien	om	en	cykeltur	med	10	forskellige	trafik-
situationer, som børnene skal forholde sig til. Eleverne løser opgaverne i hæftet, og 
dernæst	afprøver	de	forskellige	cyklistmanøvrer	på	en	lukket	bane	i	forbindelse	
med	”Den	lille	cyklistprøve.”	Arbejdet	med	hæftet	afsluttes	med	en	teoriprøve,	
som eleverne udfylder sammen med deres forældre.

Lærervejledningen	kan	du	hente	gratis	på	www.sikkertrafik.dk/materialer.	Når	
du	bestiller	”På	cykeltur	med	klassen”,	modtager	du	automatisk	samme	antal	af	
forældrepjecen	”Sikker	på	cykel”	(se	side	8).

 Materialet består af:
•	 Elevhæftet	”På	cykeltur	med	klassen”
•	 Forældrepjecen	”Sikker	på	cykel”

0.-2. kLaSSe 3. kLaSSe

I en rundkørsel
Nu cykler I op mod en kirke.
Her er en rund-kørsel. Der er haj-
tænder ved rund-kørslen. Det betyder, 
at I skal stoppe og se jer for.

En bil er på vej rundt.
Du holder stille og venter.

OPGAVE��

Nu er bilen kørt ud af rundkørslen, og 
der er fri bane. Så cykler du.
Du cykler helt til højre.
Du kommer fint igennem rund-kørslen.

Og du kører ud af den på samme  
måde som ved et højre-sving.

Tekst og billede skal passe sammen. Skriv det rigtige bogstav ved billedet.

A.  En cyklist vil ind i rund-kørslen. 
Hun skal vente på fri bane.

B.  En cyklist er på vej rundt. En bil 
vil ind i rund-kørslen. Mon bilen 
holder?

C.  Der er en cyklist og en bil på vej 
rundt i rund-kørslen.

D.  Cyklisten skal ud af rund-
kørslen. Han ser tilbage og 
rækker højre arm ud.

1�

Færdselskontaktlærer

Jeg skal bestille materialer til næste 

års færdselsundervisning. Jeg vil 

derfor bede dig udfylde bestillings-

sedlen. Jeg skal have den tilbage 

senest den ____________________

Jeg sørger for en samlet bestilling 

af materialer og giver besked, når 

materialerne er ankommet.

Med venlig hilsen

Færdselskontaktlærer

Jeg skal bestille materialer til næste 

års færdselsundervisning. Jeg vil 

derfor bede dig udfylde bestillings-

sedlen. Jeg skal have den tilbage 

senest den ____________________

Jeg sørger for en samlet bestilling 

af materialer og giver besked, når 

materialerne er ankommet.

Med venlig hilsen

Del af det anbefalede grundforløb   

Der er sket 
en ulykke

Der er sket en ulykke A5 2006.in3   3 10/07/06   11:01:03
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”Sikker	på	cykel”	sendes	automatisk	med,	når	du	bestiller	”På	cykeltur	med	klassen”	 
(se	side	7).	Pjecen	kan	også	bestilles	separat,	så	betaler	du	et	ekspeditionsgebyr.	 
Se	side	28	for	bestilling	af	pjecer.

_____ stk.  ”Vaks på cykel” (dvd): 150,00 kr. + moms 
	 Filmen	er	produceret	af	Vejdirektoratet	og	Rådet	for	Sikker	Trafik

 Lærervejledningen kan hentes på www.sikkertrafik.dk/materialer

klasse Lærerens initialer

3. kLaSSe

�

Sikker på cykel

_____ stk.  ”På 2 hjul”	dvd	med	to	film,	én	til	eleverne	(13	min.)	og	én	til	lærerne	 
 (14 min.): 150,00 kr. + moms

_____ stk.  ”På 2 hjul”	plakat	(84*59	cm):	30,00	kr.	+	moms

_____ stk.  ”På 2 hjul” faghæfte til dansk (12 s.): 7,00 kr. + moms

_____ stk.  ”På 2 hjul”	faghæfte	til	natur/teknik	(8	s.):	7,00	kr.	+	moms

_____ stk.  ”På 2 hjul” faghæfte til kristendom (12 s.): 7,00 kr. + moms

_____ stk.  ”På 2 hjul” faghæfte til engelsk (16 s., engangshæfte): 4,00 kr. + moms

_____ stk.  ”På 2 hjul”	faghæfte	til	matematik	(8	s.,	engangshæfte):	2,50	kr.	+	moms

_____ stk.  ”På 2 hjul” pakke med et eksemplar af alle materialerne: 200,00 kr. + moms

_____  stk.  ”På 2 hjul” lærervejledning: 40,00 kr. + moms

_____ stk.  Minihjelm: 125,00 kr. + moms

klasse Lærerens initialer

På 2 hjul 
”På 2 hjul” er et tværfagligt materiale, som giver mulighed for at arbejde videre med 
cyklen	efter	”Den	lille	cyklistprøve”.		I	kan	lave	en	lang	række	forskellige	aktiviteter	
med	cyklen	i	centrum,	f.eks.	praktiske	øvelser,	læse,	lave	forsøg	og	diskutere	emner	
som skyld, ansvar, sikkerhed og regler. De fem faghæfter kan bruges i et tværfagligt 
samarbejde, men kan også sagtens bruges alene.

 Materialet består af:
•	 En	stor	plakat	til	klassen
•	 Dvd’en	”På	2	hjul”
•	 Lærervejledning
•	 	Fem	forskellige	hæfter	til	fagene	matematik,	kristendom,	natur/teknik,	engelsk	og	dansk

4. kLaSSe

Færdselskontaktlærer

Jeg skal bestille materialer til næste 

års færdselsundervisning. Jeg vil 

derfor bede dig udfylde bestillings-

sedlen. Jeg skal have den tilbage 

senest den ____________________

Jeg sørger for en samlet bestilling 

af materialer og giver besked, når 

materialerne er ankommet.

Med venlig hilsen

Færdselskontaktlærer

Jeg skal bestille materialer til næste 

års færdselsundervisning. Jeg vil 

derfor bede dig udfylde bestillings-

sedlen. Jeg skal have den tilbage 

senest den ____________________

Jeg sørger for en samlet bestilling 

af materialer og giver besked, når 

materialerne er ankommet.

Med venlig hilsen

Minihjelm
Vis	eleverne	og	deres	forældre,	hvor	stor	forskel	en	cykelhjelm	kan	gøre	på	en	ny	og	anderledes	
måde. Hjelmen er god at bruge i 4. klasse, hvor nogle overvejer at smide hjelmen.

Placér	et	æg	i	”Minihjelmen”	og	lad	begge	dele	falde	mod	et	hårdt	un-
derlag.	Så	kan	I	nemt	se,	at	hjelmen	er	god	til	at	beskytte	noget,	som	er	
meget	skrøbeligt.	Bruger	du	”Minihjelmen”	i	undervisningen	eller	til	et	
forældremøde,	træder	effekten	ved	at	bruge	cykelhjelm	tydeligt	frem.

 Materialet består af:
•	 Minihjelm	af	flamingo	

Sikker på cykel
Pjecen	”Sikker	på	cykel”	indeholder	gode	råd	og	vejledning	til	forældre	med	børn,	 
der	skal	til	at	cykle	på	egen	hånd	i	trafikken.

 I pjecen kan forældrene læse om:
•	 Hvad	de	skal	være	opmærksomme	på,	når	deres	børn	skal	cykle	alene
•	 Hvordan	de	vælger	den	rigtige	cykel
•	 Cyklens	lovpligtige	udstyr
•	 Idéer	til	fortsat	cykeltræning	med	barnet
•	 Nyttig	viden	om	brug	af	cykelhjelm

Pjecen	er	gratis	og	bliver	automatisk	sendt	med,	når	du	bestiller	”På	cykeltur	
med	klassen”	(se	side	7).	Du	kan	også	bestille	pjecen	separat	og	f.eks.	uddele	
den	på	et	forældremøde.	Se	hvordan	du	bestiller	pjecer	på	side	28.

 Materialet består af:
•	 Pjecen	”Sikker	på	cykel”

Vaks på cykel
Dvd’en	”Vaks	på	cykel”	handler	om	hunden	Vaks,	som	er	gode	venner	med	drengen	
Kaj.	Da	Kajs	cykel	bliver	stjålet,	hjælper	Vaks	med	at	finde	tyven.	Vaks	tænker	højt	om	
trafikken, så vi får både iagttagelser, regler og forholdsregler serveret på en sjov måde. 
Filmen skal følges op med samtaler og ture i trafikken. Den kan også være et oplæg på 
et	forældremøde,	hvor	I	snakker	om	cykling	og	trafiksikkerhed.

Lærervejledningen	kan	hentes	på	www.sikkertrafik.dk/materialer
 

  Materialet består af:
•	 Dvd’en	”Vaks	på	cykel”	

To versioner, en til eleverne og en til forældrene.
Varighed: 14 og 13 minutter.

Elevvideoen:
Beregnet til at bruge i undervisningen. Den henvender sig til 
børn pa ca. 9 - 11 år. Videoen giver gode råd samtidig med 
at den lægger op til samtale i klassen og iagttagelser ude i 
trafikken.
Varighed 14 minutter. 

Forældrevideoen:
Beregnet til brug på forældremøde kan træne i trafikken. 
Giver forslag til hvordan forældre kan træne i trafikken med 
deres børn, og gode råd om hvad de særligt skal være op-
mærksomme på. Understreger forældrenes store ansvar for 
at undgå at deres børn kommer til skade på cykel.
Varighed: 13 minutter. 

Ud over DVD’en består På 2 hjul af:
5 emnehæfter, en plakat og en lærermappe.
Plakat og elevhæfter hører sammen. Videoen kan bruges
uafhængigt af de øvrige materialer.

Produktion: Claus Ørsted Film &Video
Tekst og ide: Lone Hald og Karin Mejding
Musik: Moonjam n©b
Medvirkende: Camille Lange og Martin Lilbæk. Tak til
Hvalsø skole, Lyngby Private Skole, Østervangsskolen i
Roskilde, Østre skole i Holbæk.
De ”skøre” cykler er udlånt af Experimentarium, København, 
og Sommerland Sjælland.

© Rådet for Større Færdselssikkerhed 1998
ISBN 87-85096-16-4

2På
hjul

2 På
hjul

Om at færdes
i trafikken
på cykel
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_____ stk.  ”Kilometermanden – og andre historier” (antologi, 77 s.): 60,00 kr.  
 + moms 

_____ stk.  ”Bare 2 cm flamingo”	(roman,	118	s.):	75,00	kr.	+	moms

klasse Lærerens initialer

Kilometermanden – og andre historier
En	række	danske	børnebogsforfattere,	bl.a.	Thorstein	Thomsen,	Charlotte	Blay	 
og	Louis	Jensen,	har	skrevet	trafikhistorier	til	børn	i	4.-6.	klasse.	 
Historierne handler om trafikoplevelser og fantasier og tanker om trafik.  
Der er flotte illustrationer til hver tekst.

Antologien	er	ikke	trafikundervisning	i	sig	selv.	Men	bogen	kan	bruges	 
i dansktimerne, som et supplement til undervisning i færdsel.

 Materialet består af:
•	 Antologien	”Kilometermanden	–	og	andre	historier”

4.-6. kLaSSe

Færdselskontaktlærer

Jeg skal bestille materialer til næste 

års færdselsundervisning. Jeg vil 

derfor bede dig udfylde bestillings-

sedlen. Jeg skal have den tilbage 

senest den ____________________

Jeg sørger for en samlet bestilling 

af materialer og giver besked, når 

materialerne er ankommet.

Med venlig hilsen

6. kLaSSe

Bare 2 cm flamingo
”Jeg	må	hellere	sige	det	med	det	samme.	Det	var	en	trafikulykke.	Et	sammenstød	mellem	
en	lastbil	og	en	cyklist.	En	rigtig	ulykke.	Den	var	så	”ulykkelig”,	som	den	næsten	kunne	blive.	
Det	var	nemlig	slet	ikke,	fordi	Michael	kørte	som	en	vanvittig.	Han	lå	ikke	og	svingede	ind	
og	ud	mellem	bilerne.	Han	havde	begge	hænder	på	cykelstyret	og	alt	det	der”.	
Citat fra begyndelsen af ”Bare 2 cm flamingo”

Hovedbudskabet	i	bogen	”Bare	2	cm	flamingo”	er,	at	det	redder	liv	at	bruge	cykelhjelm.	
Bogen	rummer	dog	meget	mere	end	det	alvorlige	budskab.	Den	fortæller	også	om,	hvilken	
sjov	dreng	Michael	var,	og	hvordan	en	ganske	almindelig,	varm	og	glad	familie	reagerer	på	
en forfærdelig ulykke. 

Bogen	er	velegnet	i	tematiske	sammenhænge	om	f.eks.	døden	eller	søskendeforhold	eller	
den kan bruges som frilæsnings- eller højtlæsningsbog.
 

 Materialet består af:
•	 Bogen	”Bare	2	cm	flamingo”

Cyklistprøven 
De	fleste	skoler	afholder	hvert	år	cyklistprøve	for	6.	klasserne.	Det	er	en	god	
måde at nå trinmålene for emnet færdselslære efter 6. klassetrin. Prøven er 
både teoretisk og praktisk, og den er en naturlig afslutning på et undervis-
ningsforløb	om	cykelregler	og	adfærd	på	cykel.

Cyklistprøven	bør	afholdes	i	samarbejde	med	politiet.	Vi	anbefaler,	at	eleverne	
som	optakt	til	cyklistprøven	arbejder	med	elevhæftet	”Sikker	cyklist	–	sådan!”	
(se side 12).

nyt materiale til næste år
Glæd	dig	til	foråret	2011,	for	der	kommer	der	nyt	cyklistprøvemateriale.	Det	
kan du bestille i næste års materialeoversigt.

 Materialet består af:
•	 ”Sådan	laves	cyklistprøven”	(lærervejledning)
•	 Teoriprøve	A	+	facitliste
•	 Teoriprøve	B	+	facitliste
•	 Teoriprøve	C	+	facitliste	(forbeholdt	politiet)
•	 Tjek	cyklen
•	 Startliste
•	 Kontrolliste
•	 Deltagerbevis
•	 Cykelkontrolbog
•	 Årets	godkendelsesmærker
•	 Diplom	til	finalen

Hvis	I	vil	have	jeres	egne	veste	til	den	praktiske	prøve,	 
kan	I	købe	dem	på	sikkertrafik.dk/materialer.

Materialet	til	cyklistprøven	er	gratis,	du	skal	blot	anføre	det	antal	elever,	der	del-
tager	fordelt	på	antal	klasser.	Bestil	materialet	to	til	tre	uger	før,	du	skal	bruge	det.	
Aftal	med	politiet,	hvem	der	bestiller	materialet.

Antal	elever	_____	

Antal	klasser	_____	

klasse Lærerens initialerFærdselskontaktlærer

Jeg skal bestille materialer til næste 

års færdselsundervisning. Jeg vil 

derfor bede dig udfylde bestillings-

sedlen. Jeg skal have den tilbage 

senest den ____________________

Jeg sørger for en samlet bestilling 

af materialer og giver besked, når 

materialerne er ankommet.

Med venlig hilsen

Glæd dig til foråret 2011, for der 
kommer der nyt cyklistprøve-
materiale. Det kan du bestille i 
næste års materialeoversigt.

Del af det anbefalede grundforløb   
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For at blive en suveræn cyklist må du 

selvfølgelig have tjek på reglerne. Du 

kan sammenligne det lidt med at dyrke 

holdsport. Alle skal vide hvilken plads 

de har på banen. Og hvilke regler der 

gælder. Så bliver spillet glidende, og 

spillerne undgår at løbe i vejen for hin-

anden. Som cyklist har du også faste 

pladser på vejbanen. Og der er regler 

for hvordan du skal opføre dig over for 

andre trafikanter. 

Din bane – hvor 
må du cykle?
Hvis du skal dele vejbane med bilisterne, så 

hold dig – som hovedregel – helt inde i højre 

side. Men nogle steder er der særlige vejbaner

til cyklisterne.

Dem kan du kende på flere måder:
Når der er en bred kantlinie, 
skal du cykle til højre for 
linien.

En cykelsti kan også kendes på denne tavle.

Nogle steder er der en dob-
beltrettet cykelsti i den ene 
side af vejen. Her må man 
cykle i begge retninger. På 
dobbeltrettede cykelstier 
skal du holde godt øje når du 
kommer til sideveje. Mange 
bilister ser kun efter cyklister 
fra den ene side.

På fællestier skal der være plads til alle de 
trafikanter som vises på tavlen. Som cyklist 
skal du holde til højre. Og det er dig der 
skal passe på de gående.

I nogle ensrettede gader må du 
gerne cykle i begge retninger. 
Så er der enten et cyklistsymbol 
malet på vejen, eller en under-
tavle.

Når der på den 
højre side af den 
brede kantlinie 
også er malet et 
cyklistsymbol, er 
det en egentlig 
cykelsti.

Hvad har du tænkt dig?
De færreste er tankelæsere. Derfor er trafikanter nødt 

til at fortælle hinanden, hvad de har tænkt sig. Nu er 

det jo lidt svært at råbe alle op, så i stedet bruger trafi-

kanter tegnsprog. 

Som cyklist har du tre tegn:

Styr på reglerne

1

4

2

3

5

7

I nogle gågader er det tilladt at 
cykle – men kun hvis der er en 
særlig undertavle. 

8

Du viser af til venstre.

A

Du viser af til højre.

B

Du giver tegn til stop.

C

6

Indkørsel forbudt - betyder 
denne tavle. Og det gælder 
også for cyklister. 

Ved nogle rundkørsler og kryds kan du fin-
de cykelstier, som er malet blå. Det er de 
for at gøre bilisterne opmærksomme på, at 
der kommer cyklister. Som cyklist skal du 
altid følge den blå markering.

Når der er en højresvingspil til bilerne, 
og du selv skal ligeud eller til venstre, 
kan du vælge at placere dig på to måder: 
Enten helt til højre ved kantstenen, eller 
til venstre for bilerne i højresvingsbanen. 
Hvis du trækker ud til venstre for bilerne, 
skal du huske at se dig tilbage. 

9

10

Sikker cykliStSikker cykliSt Sikker cykliSt

6. kLaSSe 6. kLaSSe

Sikker cyklist – sådan!
Hvordan	vedligeholder	du	din	cykel?	Hvad	siger	reglerne	om	cykeludstyr?	Hvordan	
forudser, vurderer og handler du, så du ikke bliver kørt ned? 

Hæftet	”Sikker	cyklist	–	sådan!”	er	cyklisternes	svar	på	bilisternes	teoribog.	Den	er	
et	godt	værktøj,	når	I	skal	forberede	jer	på	både	den	teoretiske	og	praktiske	del	af	
”Cyklistprøven”.

”Sikker	cyklist	–	sådan!”	indeholder	bl.a.	en	teori-forprøve,	så	I	sammen	med	eleverne	
kan	forberede	jer	på	”Cyklistprøven”.

 Materialet består af:
•	 Elevhæftet	”Sikker	cyklist	–	sådan!”
•	 Lærervejledning	til	”Sikker	cyklist	–	sådan!”

Cyklistkursus
Vejcentrene, kommunerne og AMU/EUC samarbejder mange steder i landet om at tilbyde et særligt cyklist-
kursus for elever i 5. eller 6. klasse. Kurset giver eleverne praktisk erfaring med blandt andet højresvingende 
lastbilers blinde vinkler. Det er vigtige erfaringer, som eleverne kan tage med sig ud i trafikken, og som kan 
være med til, at de undgår de uhyggelige højresvingsulykker. Ring til din kommune for at høre nærmere.

_____ stk.  ”Sikker cyklist – sådan!” (elevhæfte 24 s. + lærervejledning):  
 10,00 kr. + moms

klasse Lærerens initialerFærdselskontaktlærer

Jeg skal bestille materialer til næste 

års færdselsundervisning. Jeg vil 

derfor bede dig udfylde bestillings-

sedlen. Jeg skal have den tilbage 

senest den ____________________

Jeg sørger for en samlet bestilling 

af materialer og giver besked, når 

materialerne er ankommet.

Med venlig hilsen

Drengen der ikke kunne blive bange 
Filmen ”Drengen der ikke kunne blive bange” er et moderne eventyr. Den handler om drengen Nikolaj, 
som	ikke	kan	blive	bange.	Han	drømmer,	og	mange	ting	væver	sig	ind	i	hans	drømme.	Bl.a.	udsætter	en	
mærkelig dommer ham for tre prøver i trafikken, som han skal bestå.

”Drengen	der	ikke	kunne	blive	bange”	tematiserer	trafik	og	er	beregnet	som	optakt	til	”Cyklistprøven”.

 Vi anbefaler følgende forløb op til ”Cyklistprøven”:
•	 Vis	filmen	og	brug	nogle	af	ideerne	fra	lærervejledningen
•	 Arbejd	med	hæftet	”Sikker	cyklist	–	sådan!”
•	 Planlæg	og	gennemfør	den	teoretiske	og	praktiske	cyklistprøve

Lærervejledning	kan	hentes	gratis	på	www.sikkertrafik.dk/materialer.	 
Transparenterne	kan	hentes	gratis	som	pdf	på	www.sikkertrafik.dk/materialer

 Materialet består af:
•	 Dvd’en	”Drengen	der	ikke	kunne	blive	bange”
•	 	Lærervejledning	inkl.	tre	transparenter	til	”Drengen	der	ikke	 

kunne blive bange” 

_____ stk.  ”Drengen der ikke kunne blive bange” (dvd, 17 min.) inkl. lærer  -  
 vejledning og tre transparenter: 150,00 kr. + moms

_____ stk.  ”Drengen der ikke kunne blive bange” lærervejledning inkl. tre  
 transparenter: 10,00 kr. + moms

 Lærervejledning kan hentes gratis på www.sikkertrafik.dk/materialer.  
 Transparenterne kan hentes gratis som pdf på www.sikkertrafik.dk/materialer

klasse Lærerens initialerFærdselskontaktlærer

Jeg skal bestille materialer til næste 

års færdselsundervisning. Jeg vil 

derfor bede dig udfylde bestillings-

sedlen. Jeg skal have den tilbage 

senest den ____________________

Jeg sørger for en samlet bestilling 

af materialer og giver besked, når 

materialerne er ankommet.

Med venlig hilsen

Sammen om sikker trafik

Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden har indgået et ambitiøst samarbejde. Målet er at gøre børn og unge 
til bedre og mere sikre trafikanter ved hjælp af undervisning, træning, information og kampagner.

R
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et for Sikker Trafik 
2100 København Ø

 
T   +45 39 16 39 39
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.sikkertrafik.dk

Drengen der ikke kunne blive bange

Dette materiale, samt flere billeder fra filmen, 
kan også hentes på www.sikkertrafik.dk.

Filmen er en optakt til arbejdet  

med cyklistprøven i 6 klasse

Drengen der ikke 
kunne blive bange
Lærervejledning til filmen

  Forord

”Drengen der ikke kunne blive bange” er tænkt som optakt til cyklistprøven i 6. klasse. Men den kan 
også ind gå i andre sammenhænge, når cykelundervisning står på programmet.

Filmen sætter fokus på tre begreber, som er vigtige for at klare sig i trafikken: At forudse, at give og 
aflæse tegn og at se sig for. Den handler ikke om regler og praktisk cykelfærdighed. Dertil findes hæftet 
”Sikker cyklist –sådan!” samt den teoretiske og praktiske cyklistprøve.

God fornøjelse!

Et forløb kan se sådan ud

•   Vis filmen

•    Tal om den, brug nogle af ideerne i 
dette lærermateriale

•    Arbejd med hæftet "Sikker cyklist – sådan!"

•    Planlæg den teoretiske og den praktiske 
cyklistprøve i samarbejde med færdsels
kontaktlæreren og politiet

•    Gennemfør prøverne

  Indhold

Filmens handling 1

Om det gamle folkeeventyr 2

De tre prøver i trafikken 3

Fakta om cykelulykker og cykelhjelme 4

Elevside: Tager du chancen  
– eller løber du risikoen? 5

Involver forældrene 6

Billedbank – nogle af filmens billeder 7

Lærervejledning til filmen

Drengen der ikke  
kunne blive bange

Sammen om sikker trafik
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9. kLaSSe UDSkOLIng 

_____ stk.  ”Trafik Tjekket” (elevhæfte): 12,00 kr. + moms

_____ stk.  ”Trafik Tjekket” (lærervejledning): 10,00 kr. + moms

 Kan også hentes gratis på www.trafiktjekket.dk – log på med dit UNI-login

_____ stk.  ”Trafik Tjekket” (klassesæt med 25 elevhæfter + lærervejledning):  
	 288,00	kr.	+	moms

klasse Lærerens initialerFærdselskontaktlærer

Jeg skal bestille materialer til næste 

års færdselsundervisning. Jeg vil 

derfor bede dig udfylde bestillings-

sedlen. Jeg skal have den tilbage 

senest den ____________________

Jeg sørger for en samlet bestilling 

af materialer og giver besked, når 

materialerne er ankommet.

Med venlig hilsen

Trafik Tjekket 
Mange	tror,	at	det	er	vold,	alkohol	og	stoffer,	der	primært	koster	de	unge	 
mennesker livet – men det er i virkeligheden trafikulykker.

Hvorfor bruge ”trafik tjekket”?
Skolen skal være med til at ruste eleverne til at færdes sikkert i trafik-
ken. De ældste elever kender allerede færdselsreglerne, men der er 
brug for, at de diskuterer ansvarlighed, risiko og konsekvenser af 
valg. Det hjælper ”Trafik Tjekket” med, og det er vores fjerde og sidste 
evaluerende prøve, som viser om eleverne lever op til de trinmål, der 
er for færdselslære i 9. klasse.

alle de andre gør det
Hvad, de andre mener, er vigtigt for de unge. ”Trafik Tjekket” er byg-
get op omkring, at eleverne i høj grad orienterer sig mod hinanden 
i deres valg. Først testes elevernes egne holdninger, dernæst testes 
deres formod ninger om, hvad klassekammeraterne mener om forskellige 
trafiktemaer. Testen sætter fokus på, at eleven og hans eller hendes kam-
merater	i	virkeligheden	har	mest	lyst	til	at	træffe	de	gode	valg.	Derigennem	
får eleverne øjnene op for, at de andre i virkeligheden ikke er vildere eller 
modigere end dem selv.

Lærervejledning,	forældrebrev	og	overlevelsesstrategi		kan	hentes	gratis	 
på	www.trafiktjekket.dk	–	log	på	med	dit	UNI-login.

 Materialet består af:
•	 Et	elevhæfte	med	dansk	og	samfundsfaglige	vinkler	på	trafikemnet
•	 	En	webbaseret	test,	som	giver	elever	og	lærere	umiddelbar	feedback,	 

når testen er gennemført
•	 En	konkret	overlevelsesstrategi,	som	afslutter	forløbet
•	 Et	forældrebrev
•	 En	lærervejledning

Trafikliv-avisen 
Eleverne i udskolingen står over for de ti farligste år i trafikken. 
Dem skal de rustes til at klare. Og her spiller trafikundervisningen 
i udskolingen en meget vigtig rolle.

Arbejdet	med	undervisningsavisen	”Trafikliv”	ruster	eleverne	til	at	
træffe	sikre	valg	i	trafikken	og	giver	dem	indblik	i	de	gode	ople-
velser, der venter dem i trafikken, hvis de færdes med omtanke.

”Trafikliv” kan bruges i mange fag bl.a. dansk og samfundsfag, og 
på	www.trafikliv.dk	er	der	videoer,	opgaver	og	flere	tekster,	I	kan	
bruge til afgangsprøven.

I	uge	41	modtager	skoler	med	udskoling	automatisk	og	gratis	
”Trafikliv”.

I	2009	bragte	”Trafikliv”	bl.a.	historien	om	18-årige	Nikolaj,	der	
kørte	galt	og	blev	lam,	og	om	Nicolai,	der	cyklede	jorden	rundt.

”Trafikliv” udvikles i samarbejde med Politiken.

 Materialet består af:
•	 Gratisavisen	”Trafikliv”
•	 Hjemmesiden	www.trafikliv.dk

LÆRERVEJLEDNING

Nikolaj 
kørte galt 
i en brandert
og blev lam
Trafikliv rekonstruerer
den tragiske ulykke

Afsløring Dine venner er slet ikke så vilde. Klapjagt Rullefelter fanger bøllerne. Jorden rundt
Ung mand lever på en cykel. Fartglad Snescooter på glatis. Hovsa Ronaldo smadrer Ferrari. 

Foto: Martin Bubandt

trafikliv
2009/2010

Trafiktjekket er et materiale, 
som med meget stor sandsyn-
lighed vil skabe både en hed og 
konstruktiv debat i den 9. klasse, 
det henvender sig til (…) 

Materialet er meget gennemar-
bejdet, og det skulle nok kunne 
engagere brugerne, så det kan 
bestemt anbefales.

Jens Lyhne, 
anmeldelse i Folkeskolen marts 2009

Alle skoler med udskolingsklas-
ser får automatisk og gratis 
tilsendt ”Trafikliv” i uge 41. 

Teksterne i avisen kan opgives 
som sagprosa til afgangsprøven.

Del af det anbefalede grundforløb   
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8.-9. kLaSSe

_____ stk.  Nanna og Peter (dvd,	18	min.):	300,00	kr.	+	moms

klasse Lærerens initialerFærdselskontaktlærer

Jeg skal bestille materialer til næste 

års færdselsundervisning. Jeg vil 

derfor bede dig udfylde bestillings-

sedlen. Jeg skal have den tilbage 

senest den ____________________

Jeg sørger for en samlet bestilling 

af materialer og giver besked, når 

materialerne er ankommet.

Med venlig hilsen

Nanna og Peter 
Peter og Sebastian er bedste venner. Men deres venskab sættes på en prøve, da Peter forelsker sig i Nanna. 
Forelskelsen gør ondt, da Peter finder ud af, at Nanna måske ser en anden. En aften tager de to venner til 
fest i et sommerhus, men aftenen ender galt…

”Nanna og Peter” er en debatfilm om unges liv med forelskelser, fester, fart og knallerter. Men den viser 
også, hvordan man som ung ikke altid tager de rigtige beslutninger. 

 Dvd’en indeholder:
•	 Filmen	om	Nanna	og	Peter
•	 Trafiksituationer	og	tests	til	klasseundervisning
•	 Interviews	med	fire	personer,	som	alle	har	haft	en	trafikulykke	tæt	inde	på	livet
•	 Lærervejledning

Se en forsmag på filmen og få flere oplysninger på
www.sikkertrafik.dk/nannaogpeter

8.-9. kLaSSe

Hajtænder og himmelfærd  
– fortællinger i bakspejlet 
En	række	danske	forfattere	har	skrevet	om	trafik	for	8.-9.	klasse.	Teksterne	
indgår i en spændende illustreret antologi, hvor forfatterne bidrager med 
hver	deres	personlige	indfaldsvinkel	til	emnet.	Blandt	forfatterne	er	bl.a.	
Naja	Marie	Aidt,	Bent	Haller,	Bo	Green	Jensen	og	Klaus	Rifbjerg.

 Materialet består af:
•	 Antologien	”Hajtænder	og	himmelfærd	–	fortællinger	i	bakspejlet

_____ stk.   ”Hajtænder og himmelfærd – fortællinger i bakspejlet”  
(antologi, 136 s.): 125,00 kr. + moms

klasse Lærerens initialerFærdselskontaktlærer

Jeg skal bestille materialer til næste 

års færdselsundervisning. Jeg vil 

derfor bede dig udfylde bestillings-

sedlen. Jeg skal have den tilbage 

senest den ____________________

Jeg sørger for en samlet bestilling 

af materialer og giver besked, når 

materialerne er ankommet.

Med venlig hilsen

”Selv om novellerne overhove-
det ikke beskæftiger sig med 
færdselsregler, fysiske love og 
moralbegreber, er jeg overbe-
vist om, at der virkelig bliver 
sat noget i gang i hovederne 
på eleverne […] virkelig guf for 
dansk-, medie- og kommunika-
tionslærere” 

Anmeldelse i SKOLEBIBLIOTEKET

Advarsel: Denne DVD er udelukkende til undervisningsbrug. Den må ikke anvendes til kopiering, salg eller offentlig visning i TV 
inklusive kabel-tv, Internet og lukkede kredsløb. Overtrædelse af dette forbud vil blive retsforfulgt efter loven om ophavsret.

nanna og Peter

OM FILMEN
Peter (Morten Narvedsen) og Sebastian (Martin Metz) er bedste venner. Men deres venskab 
sættes på en prøve, da Peter forelsker sig i Nanna (Julie Christiansen) og vil gøre alt for at 
imponere hende. Forelskelsen gør ondt på Peter, da han fi nder ud af, at Nanna måske ser en 
anden fyr, der hedder Lars (Teis Thrane Wamsler). De to venner tager til en fest i et sommer-
hus, hvor de på forhånd har besluttet at fyre den helt af og vise vennerne, at de er klassens 
sejeste drenge. Men noget går galt...
 

Filmen er lavet som en novelle fi lm, der viser knallerten som en del af de unges liv, både når 
de skal i skole, på arbejde og til fest. I fi lmen gør de unge alt det, som de ikke burde gøre, 
men som de desværre gør i virkeligheden. Undervejs er der situationer, hvor de unge f.eks. 
kunne have valgt at bruge en hjelm eller lade være med at køre fulde på knallert. Men de 
vælger at gøre det forkerte. De situationer kan bruges i undervisningen til at diskuterer med 
eleverne om de valg de selv træffer, når de skal køre på knallert.

“Nanna og Peter” er en del af en undervisningspakke til den obligatoriske knallertundervis-
ning, hvor undervisningsbogen ”Knallert – sikkert af sted” indgår. Dvd’en kan også bruges i 
under visningen, da den indeholder interaktivt materiale, såsom trafi ksituationer og prøver 
til klasseundervisningen.  

Udover fi lmen og undervisningsmaterialet, er der også interviews med fi re personer, der alle 
har haft meget personlige oplevelser med trafi kken. Mød blandt andre, Allan, der kørte galt 
i beruset tilstand og med en ven bagpå. I dag er han lam fra brystkassen og ned.

Se traileren for fi lmen og få fl ere oplysninger på Knallertzonen.dk
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En film om unge 

og deres liv med 

knallerter

nanna og Peter
NANNA OG PETER

Ekstra materiale: 
Prøver til knallertundervisningen
Fotos til undervisningen
Statistik og fakta om knallerter 
Lærervejledning til filmen
Interviews med trafikofre, politi og pårørende til ofre
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Rådet for Større Færdselssikkerhed præsenterer en MedieMedia Interactive fi lm

Producer: Torben Julius
Manuskript og instruktion: Poul E. Madsen
Konsulent: Paul Metelmann, Rådet for Større Færdselssikkerhed
Varighed: 18 minutter
Produktionsår: 2004. 2. udgave, revideret i 1. juli 2005
Produceret af: MedieMedia Interactive
Dvd-programmering – grafi k og menuer: Zubro Visual Solutions/Germain Scarabello
Dvd-rom programmering: Exceed/Tommy Clemmensen

Dvd-rom - Krav til teknik: Windows PC” 
Dvd-video: En hver dvd-afspiller eller computer der kan afspille dvd-fi lm

Pris: 375,-
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OM SkOLePatrULJerne

Skolepatruljerne (SP’erne) sørger for, at deres kammerater kommer sikkert i skole. De er 
rollemodeller for trafiksikkerhed over for kammerater, forældre og andre trafikanter. Ved 
at være SP’er lærer eleverne gode trafikvaner og ansvarlighed for andre i en tidlig alder. 

Skolepatruljen er fundamental for arbejdet med trafiksikkerhed
”Tænk på alle de elever, forældre og trafikanter, der hver morgen møder en patrulje og 
bliver husket på, at vi er sammen i trafikken. Skolepatruljen er et fundamentalt element 
i	det	danske	trafiksikkerhedsarbejde,”	udtaler	Mogens	Wilbert,	vicedirektør	i	Rådet	for	
Sikker Trafik.

 Fakta om skolepatruljerne:
•	 Skolepatruljerne	har	eksisteret	siden	1949
•	 	Knap	halvdelen	af	landets	skoler	har	skolepatrulje	–	det	er	i	alt	omkring	20.000	SP’ere
•	 	En	skolepatrulje	bærer	uniform	og	patruljerer	på	skolevejen,	der	hvor	det	kan	være	

farligt for eleverne at færdes
•	 	Kommunalbestyrelsen	beslutter	efter	samråd	med	skolen	og	politiet	at	oprette	en	

skole patrulje
•	 	Skolen	skal	have	en	SP-instruktør,	som	fører	dagligt	tilsyn.	Instruktøren,	som	typisk	er	 

færdselskontaktlæreren, uddanner SP’erne, ofte i samarbejde med politiet.

Læs mere om skolepatruljerne på www.sikkertrafik.dk/skolepatrulje

8. -10. kLaSSe

Bestil et besøg 
Ring	eller	skriv	til	din	lokale	ambassadør	for	Sikker	Trafik	LIVE.	Se	kontakt	informationer	på	 
www.sikkertrafik.dk/live

Du kan også kontakte Gitte Hemmingsen, Rådet for Sikker Trafik på telefon  
26	12	16	49	eller	39	16	39	38,	eller	du	kan	skrive	på	gh@sikkertrafik.dk

Få et GRATIS besøg af  
Sikker Trafik LIVE 
Sikker	Trafik	LIVE	er	det	nye	navn	for	det,	der	tidligere	var	kendt	som	 
et trafikinformatørbesøg. Trafikinformatørerne er nu en del af Rådet for  
Sikker	Trafik	og	er	blevet	ambassadører	for	Sikker	Trafik	LIVE.

ambassadørerne fortæller deres  
personlige historie
Ambassadørerne	er	mennesker,	der	lever	
med en synlig skade efter en trafikulykke. De 
tager ud på skoler og fortæller deres person-
lige historie. Historien handler om ulykken 
og om at leve et helt andet liv, end man 
havde	forestillet	sig.	Budskabet	til	eleverne	
er enkelt: Gør alt, hvad du kan for, at det ikke 
skal ske for dig eller dine venner.

Gennem involvering, dialog og en ærlig og 
ligefrem kommunikation får dine elever 
indblik i konsekvenserne af en alvorlig tra-
fikulykke. Hvordan skete ulykken, hvordan 
kunne den være undgået, og hvilke konse-
kvenser har det for mit liv?

Se videoklip, reaktioner og inspiration til undervisningen  
på www.sikkertrafik.dk/live

Side 1

En personlig historie 
om de valg vi træffer 
– og de konsekvenser, 
vores valg kan få.

Bring virkeligheden ind i 
din undervisning. Få besøg af 
Sikker Trafik LIVE
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SkOLePatrULJe

_____ stk.  SP-håndskilt: 200,00 kr. + moms

_____ stk.  SP-vest: 145,00 kr. + moms

_____ stk.  SP-emblem: 7,00 kr. + moms

_____ stk.  SP-regnslag: 300,00 + moms

_____ stk.  SP-kasket: 20,00 kr. + moms

_____ stk.  SP-instruktørvest: 50,00 kr. + moms

klasse Lærerens initialerFærdselskontaktlærer

Jeg skal bestille materialer til næste 

års færdselsundervisning. Jeg vil 

derfor bede dig udfylde bestillings-

sedlen. Jeg skal have den tilbage 

senest den ____________________

Jeg sørger for en samlet bestilling 

af materialer og giver besked, når 

materialerne er ankommet.

Med venlig hilsen

Obligatorisk udstyr 

Håndskilt
Håndskiltet er lavet i en solid udgave og er beklædt med refleksmate-
riale. Det kan ses tydeligt i alle former for belysning.

Sikkerhedsvest
Vesten er lavet i kraftigt gult materiale, som kan ses i al slags vejr. På 
vesten er der svejset refleksstriber, og refleksmaterialet er af samme kva-
litet som f.eks. politiet bruger. Vesten kan indstilles, så den passer alle, og 
kan vaskes ved 30˚.

Andet udstyr 

regnslag
Regnslaget	er	i	kraftig	polyurethan/nylon,	og	er	garanteret	vandtæt.	Der	er	hvide,	 
reflekterende striber på regnslaget. Regnslaget passer alle, og kan vaskes ved 30˚.

Kasket med SP-logo
Kasketten kan bruges som gave til SP’erne. Den er lavet i bomuld og behagelig at have på. 
Den må også bruges i fritiden eller på ture.

Vest til SP-instruktør
Vesten er fremstillet af et tyndere materiale end SP-vesten. Den må ikke bruges som  
SP-udstyr. 

SP-emblem
Emblemet er udført i messing og kan bruges som gave eller præmie.

SkOLePatrULJe

klasse Lærerens initialerFærdselskontaktlærer

Jeg skal bestille materialer til næste 

års færdselsundervisning. Jeg vil 

derfor bede dig udfylde bestillings-

sedlen. Jeg skal have den tilbage 

senest den ____________________

Jeg sørger for en samlet bestilling 

af materialer og giver besked, når 

materialerne er ankommet.

Med venlig hilsen

SP-uddannelse 
Materialet til SP-uddannelsen giver dine elever en masse praktiske øvelser og 
grundig oplæring, inden de skal ud at begå sig som skolepatrulje i trafikken.

Materialet	er	gratis,	og	din	skole	behøver	kun	ét	sæt,	da	det	er	nemt	at	kopiere.	 
Du kan bruge det, som det er, eller du kan give det eget præg ved at tilføje  
billeder eller tekst, der passer til jeres skole, lokalområde og skolepatrulje.

Du	kan	også	få	brug	for	ID-kort,	diplomer	eller	SP-beviser,	som	du	kan	 
give til de elever, som stopper som SP’ere. De kan også hentes gratis på  
www.sikkertrafik.dk/materialer

 Materialet består af:
•	 Lærervejledning
•	 Kopisider	til	eleverne
•	 ID-kort
•	 Diplomer
•	 SP-beviser

_____ stk.  SP-diplom (når udd. er gennemgået): 1,00 kr. + moms

_____ stk.  SP-bevis (ved fratræden): 1,00 kr. + moms

_____ stk.   SP-ID-kort, inkl. etui: 2,00 kr. + moms

SP-færdselsloven: Uddrag af Færdselsloven med de kapitler, som er relevante for 
skolepatruljer	samlet	i	et	lille	hæfte,	kan	hentes	gratis	på	www.sikkertrafik.dk/skole-
patrulje

 ”SP-uddannelse”: Bestil	et	mastersæt	ved	at	kontakte	ekspeditionen	 
i	Rådet	for	Sikker	Trafik	på	39	16	39	28	eller	download	materialet	på 
	www.sikkertrafik.dk/materialer

Der kommer snart nyt udstyr til 
skolepatruljerne. Vi forventer, 
det ligger klar i starten af det 
nye skoleår. Vi informerer om de 
nye materialer, når de er klar.
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DET LILLE KøREKORT

2010

ØVrIge MaterIaLer – InDSkOLIng

_____ stk.  Plakatserie	(62*85	cm	+	lærervejledning):	70,00	kr.	+	moms

_____ stk. Færdselstavle A4: 20,00 kr. + moms

_____ stk. Færdselstavle A1	(18	skilte):	100,00	kr.	+	moms

_____ stk. To færdselstavler (ekstra	store)	70*100	cm:	200,00	kr.	+	moms

 ”Adfærdsel – store børn underviser små”: hentes gratis på  
	 www.sikkertrafik.dk/materialer

klasse Lærerens initialerFærdselskontaktlærer

Jeg skal bestille materialer til næste 

års færdselsundervisning. Jeg vil 

derfor bede dig udfylde bestillings-

sedlen. Jeg skal have den tilbage 

senest den ____________________

Jeg sørger for en samlet bestilling 

af materialer og giver besked, når 

materialerne er ankommet.

Med venlig hilsen

Plakatserie (0. klasse)
Plakatserien	består	af	fire	trafikplakater	–	én	for	hver	årstid.	 
Hver plakat lægger op til både snak og forskellige aktiviteter  
omkring de medfølgende klippe-klistre-ark.  
Lærervejledningen	giver	ideer	til,	hvordan	plakaterne	kan	bruges.

Adfærdsel – store børn underviser små  
(3. og 8. klasse)
Når	elever	i	8.	klasse	selv	har	ansvar	for	at	undervise	de	små	i	3.	klasse,	 
kan det være nemmere at få dem engageret i færdselslære.

Færdselstavler
I	kan	få	færdselstavlerne	i	forskellige	udgaver:
•	 	En	plakat	i	A4-størrelse	med	henholdsvis	advarselstavler	og	

påbudstavler trykt på hver side
•	 En	større	plakat	med	de	18	mest	almindelige	trafikskilte
•	 To	ekstra	store	tavler

SFO/FrItIDSHJeM

SFO/fritidshjem Pædagogens navn

Det er fritidshjem eller SFO, der skal 

bestille materialet. Orienter derfor 

lederen af SFO eller fritidshjem om 

dette tilbud.

Det lille kørekort 
Lad	eleverne	fortsætte	cykelaktiviteterne	på	deres	fritidshjem	eller	SFO	med	”Det	lille	Kørekort”.	Her	får	
eleverne	chancen	for	at	kaste	sig	ud	i	sjove	øvelser	eller	aktiviteter	på	deres	cykler,	mens	de	samtidig	
bliver mere sikre i trafikken.

”Det	Lille	Kørekort”	er	beregnet	til	at	foregå	i	elevernes	fritid	–	ikke	i	skoletiden.	Det	er	derfor	fritidshjem	
eller SFO, der skal bestille materialet. Det er vigtigt, at vi kender antallet af deltagere, så der er materiale 
til alle.

Hvis	I	er	med	for	første	gang,	skal	I	købe	startpakken.	Med	den	får	I	masser	af	materiale	og	sjove	øvelser.	
Hvis	I	har	været	med	før,	kan	I	nøjes	med	at	bestille	2010-pakken.	Med	den	får	I	bl.a.	nye	kørekort	og	
klistermærker.

 Startpakken består af:
•	 Vejledning	med	masser	af	øvelser	og	lege
•	 Dvd	med	Peter	Frödin	og	Hella	Joof	som	politibetjentene	Bruno	og	Niller
•	 Brev	til	cykelhandleren
•	 Kørekort	til	alle	børnene
•	 Klistermærker	til	alle	børnene
•	 Fem	plakater
•	 10	trafikskilte
•	 Minicykelhjelm
•	 	Klæber	til	at	hænge	op	i	SFO’en,	 

når	I	har	taget	Det	Lille	Kørekort

_____ stk.  ”Det Lille Kørekort” (startpakke): 360,00 kr. + moms

  Hvis I er med for første gang, skal I købe startpakken. Med den får I masser 
af materiale og sjove øvelser.

_____ stk.  ”Det Lille Kørekort” (2010-pakke): 120,00 kr. + moms

  Hvis I har været med før, kan I nøjes med at bestille 2010-pakken. Med den 
får I bl.a. nye kørekort og klistermærker.

Antal	deltagere	_____	 
Det er vigtigt, at vi kender antallet af deltagere, så der er materiale til alle.

Farlig rabat

Anden fare

¯

Ryttere

Bump

Dyrevildt

Kreaturer

Vejarbejde

Oplukkelig bro

Lyssignal

Hastighedsangivelse

Glat vej

Havnekaj

Venstresving

Stejl stigning

Sidevind

Cyklister

Stenskred

Forvarsling for stop

Dobbeltrettet cykelsti

Farligt vejkryds hvor 
den krydsende trafik 

har ubetinget vigepligt

Fodgængere
forbudt

Totalvægt af
vogntog

Totalvægt

Påbudstavler

Område
tavler

Oplysnings-
tavler

Vognhøjde

Vognlængde

Ophør af over-
haling forbudt

Ophør af overhaling 
med lastbil forbudt

Lokal hastigheds-
begrænsning

Ophør af lokal hastig-
hedsbegrænsning

Ophør af forbud

Standsning på
rabat forbudt

Parkering på
rabat forbudt

Påbudt kørselsretning

Påbudt kørselsretning
i rundkørsel

Påbudt passage

Dobbeltrettet
cykeltrafik

Dobbeltrettet cykel-
trafik ophører

Fællessti

Ophør af mindste
hastighed

Ensrettet færdsel

Fodgængerfelt

Vognbaneforløb med
vognbaneskift

Vognbaneforløb med
sammenfletning

Kørselsretning for
vognbanen

Fodgængerbro

Fodgængertunnel

Busholdeplads
for nærtrafik

Hastighedsafvigelse
for frakørsel

Motortrafikvej
ophører

Gågade

Ophør af gågade

Opholds- og legeområde

Ophør af opholds-
og legeområde

Område med 
fartdæmpning

Tættere bebygget
område

Ophør af tættere
bebygget område

Zonetavle

Denne pjece beskriver et projekt fra Bal le sko len 

 i Sil ke borg hvor man la der ele ver fra 8. klas-

 ser ne un der vi se 3. klasserne i færd sels læ re. 

Rådet for Større Færdselssikkerhed har valgt at 

be skri ve pro jek tet og ud sen de det til andre sko ler 

fordi vi me ner at den ne pro jekt form kan væ re 

med til at fremme færd sels un der vis nin gen man ge 

steder. Det gæl der ik ke mindst un der vis nin gen 

af de ældre elever som kan være van ske li ge at 

mo ti ve re. 

Balleskolens projekt hedder Adfærdsel, en ti tel vi 

har valgt at bi be hol de til pjecen. Titlen signalerer 

at pro jek tet sat ser på at frem me en mere færd sels -

sik ker ad færd hos ele ver ne, ikke blot at ind læ re 

regler. Det er ad fær den i prak sis der tæller.

Projektet er desuden med til at mo ti ve re og ak-

 ti ve re for æl dre ne til de cyk len de børn i for hold 

til cy kel træ ning.

Balleskolen
Hjemmeside: www.balle.silkeborg.dk

E-mail: balleskolen_silkeborg@fc.sdbs.dk

Rådet for Større Færdselssikkerhed
Hjemmeside: www.faerdselssikkerhed.dk

E-mail: rfsf@rfsf.dk
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Cyklist på kryds og tværs (5. klasse)
Vil	I	sætte	fokus	på	eleverne	som	cyklister	i	en	tværfaglig	emneuge?	Så	er	”Cyklist	
på kryds og tværs” en oplagt mulighed. Materialet kombinerer fagene dansk, idræt, 
natur/teknik	og	matematik.

Elevernes	hæfter	sætter	fokus	på	cyklen	og	trafikken	gennem	opgaver	og	aktivi-
teter.	De	kan	f.eks.	registrere	deres	færden	i	trafikken	og	få	sjove	fakta	om	cyklen.	
Lærervejledningen	introducerer	elevhæfterne	og	giver	ideer	til	bl.a.	planlægning	af	
cykelture,	udstillinger,	filmoptagelser	og	forældreaktivitetsdage.

 Materialet består af:
•	 En	lærervejledning
•	 Et	læsehæfte
•	 Et	skrivehæfte

ØVrIge MaterIaLer – UDSkOLIng

_____ stk.  ”Cyklerne frem – vi skal ud at prøve” (elevhæfte): 10,00 kr. + moms

_____ stk. ”Færdsel – fare og fascination” (dvd, 11 min.): 150,00 kr. + moms

klasse Lærerens initialerFærdselskontaktlærer

Jeg skal bestille materialer til næste 

års færdselsundervisning. Jeg vil 

derfor bede dig udfylde bestillings-

sedlen. Jeg skal have den tilbage 

senest den ____________________

Jeg sørger for en samlet bestilling 

af materialer og giver besked, når 

materialerne er ankommet.

Med venlig hilsen

Cyklerne frem – vi skal ud at prøve (7. klasse)
I	”Cyklerne	frem”	skal	eleverne	ud	og	arbejde	med	deres	cykler	på	mange	forskellige	må-
der.	Derefter	kan	I	arbejde	med	elevernes	erfaringer	og	refleksioner.	

Materialet er et godt supplement til matematik i arbejdet med geometri eller statistik. Ma-
terialet kan også bruges i tværfagligt arbejde med trafiksikkerhed i f.eks. dansk, geografi 
og fysik.

Sidst	i	hæftet	findes	en	lærervejledning	til	”Cyklerne	frem”.

Færdsel – fare og fascination (8.-9. klasse)
”Færdsel	–	fare	og	fascination”	er	en	serie	forskellige	billeder,	der	relaterer	sig	til	færdsel.	
Nogle	af	billederne	er	hentet	fra	kunstens	verden,	mens	andre	er	fotos	eller	plakater.	Alle	
billederne er ledsaget af stemningsskabende musik.

Billedserien	kan	påvirke	fantasien,	sætte	associationer	i	gang	og	give	nye	ideer.	Materialet	
lægger	op	til	tværfagligt	samarbejde,	f.eks.	i	dansk,	billedkunst	og/eller	samfundsfag.

ØVrIge MaterIaLer – MeLLeMtrIn

klasse Lærerens initialerFærdselskontaktlærer

Jeg skal bestille materialer til næste 

års færdselsundervisning. Jeg vil 

derfor bede dig udfylde bestillings-

sedlen. Jeg skal have den tilbage 

senest den ____________________

Jeg sørger for en samlet bestilling 

af materialer og giver besked, når 

materialerne er ankommet.

Med venlig hilsen

_____ stk.  ”Cyklist på kryds og tværs” (elevhæfte,	24	s.):	8,00	kr.	+	moms

_____ stk.  ”Cyklist på kryds og tværs” (skrivehæfte, 4 s.): 4,00 kr. + moms

_____ stk.  ”Cyklist på kryds og tværs” (lærervejledning, 32 s.): 40,00 kr. + moms



27   |   2010/201126   |   2010/2011

SIkkertraFIk.Dk

Ny involverende hjemmeside 
I	november	2009	fik	vi	nyt	navn,	ny	visuel	identitet	og	ny	hjemmeside.	Den	nye	
hjemmeside har mennesket i fokus, fordi vi gerne vil i kontakt med den brede 
målgruppe, vi kommunikerer til. Det er derfor muligt bl.a. at kommentere på 
indholdet.

Find inspiration
På	www.sikkertrafik.dk/undervisning	kan	du	finde	mere	inspiration	til	arbejdet	
med færdsel i folkeskolen. Her kan du også læse mere om de andre tilbud, vi 
har på undervisningsområdet.

Vi har altid et aktuelt tema eller en aktuel kampagne i fokus på forsiden, som 
måske kan inspirere dig til yderligere aktiviteter.

I den nye webshop kan du bestil-
le og købe alle materialerne 
fra denne oversigt. Du kan også 
læse mere om de materialer, der 
findes til de forskellige klasse-
trin, til skolepatruljerne samt til 
læreren. 

Gå ind på www.sikkertrafik.dk/
materialer.

ØVrIge MaterIaLer – Læreren

_____ stk.   ”Færdselsundervisning – håndbog til dig der underviser”  
(A4-mappe)	75,00	kr.	+	moms

_____ stk.  ”Børn i trafikken” (64 s.): 40,00 kr. + moms

_____ stk.  ”Skole og Færdsel” 15,00 kr. + moms

 Kan hentes gratis på www.sikkertrafik.dk/materialer

Færdselskontaktlærer

Jeg skal bestille materialer til næste 

års færdselsundervisning. Jeg vil 

derfor bede dig udfylde bestillings-

sedlen. Jeg skal have den tilbage 

senest den ____________________

Jeg sørger for en samlet bestilling 

af materialer og giver besked, når 

materialerne er ankommet.

Med venlig hilsen

Håndbog i færdselsundervisning
Hvordan	afvikler	du	cyklistprøven	i	6.	klasse?	Hvad	kan	du	gøre	for	at	involvere	forældrene?	
Hvilke trafik-aktiviteter kan du inddrage i din undervisning? Disse spørgsmål og meget mere 
kan du få svar på i ”Færdselsundervisning – håndbog til dig der underviser.” 

Vær opmærksom på, at den seneste udgave er revideret i 2006. Det betyder, at bogen er 
skrevet før de store reformer, og den henviser derfor til de tidligere amter, politikredse og 
kommuner. Materialet er stadig en god inspiration til at planlægge færdselsundervisningen. 
Vi har sat materialet ned med 50 %.

Børn i trafikken 
Hvad	kan	børn	i	trafikken?	Hvad	er	svært	for	dem?	Bogen	er	henvendt	til	forældre	 
og	lærere,	som	skal	træne	med	børnene.	”Børn	i	trafikken”	er	en	grundbog	om	børn	 
i skolealderen set i forhold til trafikken. Den kan bruges både som opslagsbog og  
som	vejledning	inden	for	en	række	temaer.	Bogen	er	sidst	revideret	i	1997.

 Bogens emner:
•	 Trafik	på	godt	og	ondt
•	 Hvad	kan	børn	klare	i	trafikken?
•	 Trafikmiljøet,	skolevejen	mm.
•	 Voksnes	ansvar
•	 Nøgletal	om	børns	færden	og	risiko	i	trafikken

Skole og færdsel
I	hæftet	”Skole	og	Færdsel”	kan	du	finde	love	og	regler	for	bl.a.	færdselsundervisning,	skolevej	og	 
skolepatruljer.	Hæftet	kan	hentes	gratis	på	sikkertrafik.dk/materialer.	Hæftet	er	sidst	revideret	i	2004.

klasse Lærerens initialer

&
LOVE OG REGLER OM

SKOLE
FÆRDSEL

Udgivet af Rådet for Større Færdselssikkerhed • Lersø Parkallé 111 • DK-2100 København Ø
 e-mail rfsf@rfsf.dk • Telefon 39 16 39 39 • Fax 39 16 39 40

www.sikkertrafik.dk
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En komplet færdselssamling
Det	er	en	god	idé,	at	du	som	færdselskontaktlærer	har	en	komplet	samling	af	Rådet	for	Sikker	Trafiks	undervisnings-
materialer. Samlingen er en inspirationskilde til den enkelte lærer i arbejdet med færdselsundervisning. Den giver et 
konkret overblik over, hvilke materialer der findes til hvert klasstrin. Et forhåndskendskab der er tidsbesparende, når du 
og dine kolleger skal tilrettelægge et undervisningsforløb.

Køber	du	hele	samlingen	på	én	gang,	giver	vi	næsten	20	%	rabat.	Du	sparer	altså	over	500	kroner,	når	du	køber	den	
komplette samling. Du har dog stadig mulighed for løbende at supplere og dermed opbygge din egen samling med 
tiden. 

Nedenfor kan du se hvilke materialer, der hører til henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen samt pri-
sen på materialerne eksklusiv moms. 

Bemærk,	at	vi	har	sat	*	ud	for	de	materialer,	som	kan	genbruges.	Det	kan	f.eks.	være	film,	kopimaterialer	eller	lærervej-
ledninger, som kan benyttes år efter år.

til læreren

Minihjelm* 125,00 kr.
Børn	i	trafikken,	fagbog* 40,00 kr.
Færdselstavler,	A4-ark	med	oversigt* 20,00 kr.
Færdselstavle,	70x100	cm/1	stk.* 100,00 kr.
Færdselstavler	70x100	cm/2	stk.* 200,00 kr.
I alt 485,00 kr.

Indskolingen 0.–3. klasse

Med	Albert	og	Rose	i	trafikken,	fortællekalender* 399,00 kr.
Plakatserie	med	årstider,	fire	plakater	og	lærervejledning* 70,00 kr.
Gåprøven,	lærervejledning* 10,00 kr.
Gåprøven, refleks 7,00 kr.
Gåprøven, diplom 3,00 kr.
Min trafikbog, elevhæfte, (lærervejledning hentes på nettet) 10,00 kr.
Vaks	på	vejen,	dvd* 150,00 kr.
Der	er	sket	en	ulykke,	elevbog* 17,00 kr.
Der	er	sket	en	ulykke,	lærerbog	m.	bøjle* 200,00 kr.
Den	lille	cyklistprøve,	lærervejledning* 40,00 kr.
På	cykeltur	med	klassen,	elevhæfte 10,00 kr.
Vaks	på	cykel,	dvd* 150,00 kr.
I alt 1.066,00 kr.

PJeCer

Rådet for Sikker Trafik udgiver  
en bred vifte af pjecer om børn i skolealderen
Du	kan	bestille	eller	downloade	pjecerne	på	sikkertrafik.dk/materialer.	 
Pjecerne	kan	også	bestilles	ved	at	ringe	på	ekspeditionen	på	telefon	31	16	39	28.

Styrer I trafikken
Få	gode	råd	til,	hvordan	I	let	kommer	i	gang	med	trafikpolitik	på	skolen.	Find	skabeloner	og	inspiration	til	arbejdet	
på	sikkertrafik.dk/trafikpolitik.

På vej til skole
Det er en stor dag for både børn og forældre, når børnene starter i skole. Men hvordan træner du bedst skolevejen 
med	dit	barn?	Spørgsmålene	er	mange,	og	du	kan	få	svar	på	dem	i	”På	vej	til	skole”.	Pjecen	sendes	automatisk	ud	til	
skolerne i april måned.

Foden på egen pedal for første gang
At	cykle	på	egen	hånd	er	en	stor	oplevelse	for	børn.	Der	er	dog	mange	overvejelser	en	familie	skal	igennem,	inden	
barnets	første	tur	på	cykel.	Hvornår?	Hvor	langt?	Alene?	Find	inspiration	i	”Foden	på	egen	pedal	for	første	gang.”

Sikker på cykel
Cyklen	er	et	vigtigt	transportmiddel	for	mange	børn.	I	”Sikker	på	cykel”	kan	forældre	finde	gode	råd	til	at	vælge	
den	rigtige	cykel,	og	det	rigtige	sikkerhedsudstyr.	Desuden	kan	de	få	hjælp	til,	hvordan	de	kan	træne	med	barnet	i	
trafikken.	Pjecen	medsendes	automatisk,	når	du	bestiller	elevhæftet	”På	cykeltur	med	klassen”.	

Du	kan	bestille	pjecen	separat	ved	at	ringe	til	ekspeditionen.	Hvis	du	bestiller	pjecen	separat,	skal	du	betale	et	
ekspeditionsgebyr.

Børn i bilen
I	”Børn	i	bilen”	besvares	de	centrale	spørgsmål	om	seler,	placering,	sikkerhedsudstyr	og	godkendelser.

Side 1Børn i bilen

Børn i bilen

1

PÅ VEJ TIL SKOLE foden på egen pedal 
for første gang

�

Sikker på cykel
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Nr. Antal Klassetrin Pris

123 Den komplette færdselssamling Alle 2.380,00

140 Med	Albert	og	Rose	i	trafikken,	fortællekalender	(inkl.	cd) Indskoling 399,00

193 Plakatserie, fire plakater Indskoling 70,00

19005 Færdselstavle,	A4	med	oversigt Indskoling 20,00

19006 Færdselstavler	(store,	to	stk.)	70x100	cm Indskoling 200,00

19007 Færdselstavle	(lille)	A1 Indskoling 100,00

192 Gåprøven, elevhæfte (Min trafikbog) Indskoling 10,00

10190 Gåprøven, lærervejledning Indskoling 10,00

100 Gåprøven, refleks Indskoling 7,00

105 Gåprøven, diplom Indskoling 3,00

167 Vaks på vejen, dvd Indskoling 150,00

188 Der er sket en ulykke, elevbog Indskoling 17,00

187 Der er sket en ulykke, lærerbog m. bøjle Indskoling 200,00

189 Der er sket en ulykke, klassesæt (25 små bøger og 1 stor + 1 bøjle) Indskoling 540,00

191 Den	lille	cyklistprøve,	lærervejledning Indskoling 40,00

103 På	cykeltur	med	klassen,	elevhæfte,	inkl.	Sikker	på	cykel Indskoling 10,00

168 Vaks	på	cykel,	dvd Indskoling 150,00

130 På 2 hjul, lærervejledning Mellemtrin 40,00

131 På 2 hjul, plakat Mellemtrin 30,00

132 På 2 hjul, elevhæfte (engelsk) Mellemtrin 4,00

133 På 2 hjul, elevhæfte (matematik) Mellemtrin 2,50

134 På 2 hjul, elevhæfte (dansk) Mellemtrin 7,00

135 På 2 hjul, elevhæfte (kristendom) Mellemtrin 7,00

136 På 2 hjul,	elevhæfte	(natur/teknik) Mellemtrin 7,00

137 På 2 hjul, dvd Mellemtrin 150,00

138 På 2 hjul, sæt med et ekspl. af hver Mellemtrin 200,00

BeStILLIng

Materialer til skoleåret 2010/2011 

Skolens navn                              

Adresse	                             

Postnr.    			By	                          

Tlf.                              

Kontaktperson                             

Ean nr.                              

Mellemtrinnet 4.-6. klasse

På	2	hjul,	lærervejledning* 40,00 kr.
På	2	hjul,	plakat* 30,00 kr.
På 2 hjul, elevhæfter: engelsk og matematik 6,50 kr.
På	2	hjul,	elevhæfter:	dansk,	natur/teknik	og	kristendom* 21,00 kr.
På	2	hjul,	dvd* 150,00 kr.
Kilometermanden,	antologi* 60,00 kr.
Cyklist	på	kryds	og	tværs,	lærervejledning* 40,00 kr.
Cyklist	på	kryds	og	tværs,	Se	lige	her,	læsehæfte* 8,00	kr.
Cyklist	på	kryds	og	tværs,	Din	egen	cykel,	skrivebog 4,00 kr.
Sikker	cyklist	–	sådan!	inkl.	lærervejledning 10,00 kr.
Drengen	der	ikke	kunne	blive	bange,	dvd*	inkl	lærervejledning 150,00 kr.
Bare	2	cm	flamingo,	roman* 75,00 kr.
1	eksemplar	af	hver	teoriprøve	til	cyklistprøve	samt	tilhørende	vejledning	 Gratis
I alt 594,50 kr.

Udskolingen 7.–9. klasse

Færdsel	–	fare	og	fascination,	dvd* 150,00 kr.
Hajtænder	og	himmelfærd,	antologi* 125,00 kr.
Nanna	og	Peter,	dvd* 300,00 kr.
Morten,	dvd	og	lærervejledning* 150,00 kr.
Cyklerne	frem,	elevhæfte 10,00 kr.
Trafikliv, avis og undervisningssite Gratis
Trafik	Tjekket,	elevhæfte* 12,00 kr.
Trafik	Tjekket,	lærervejledning*	(hentes	på	www.trafiktjekket.dk) Gratis
Sikker	Trafik	Live,	lærerpjece* Gratis
I alt 747,00 kr.

I	alt	for	den	komplette	færdselssamling	ekskl.	moms Nu 2.892,50 kr.
Din pris ekskl. moms Nu 2.380,00 kr.

SaMLet tILBUD
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Nr. Antal Klassetrin Pris

166 Kilometermanden, antologi Mellemtrin 60,00

146 Cyklist	på	kryds	og	tværs,	lærerhæfte Mellemtrin 40,00

147 Cyklist	på	kryds	og	tværs,	Se lige her – læsehæfte Mellemtrin 8,00

148 Cyklist	på	kryds	og	tværs,	Din	egen	cykelbog	–	skrivehæfte Mellemtrin 4,00

124 Cyklistprøvematerialer	(Alle	elementer	til	den	praktiske	prøve	og	teoriprøven)
Anfør	samlet	antal	elever	            
Fordelt på antal klasser            

Mellemtrin Gratis

164 Sikker	cyklist	–	sådan!,	elev-/lærerhæfte	(inkl.	lærervejl.) Mellemtrin 10,00

169 Drengen der ikke kunne blive bange, dvd inkl. lærervejledning Mellemtrin 150,00

170 Drengen der ikke kunne blive bange, lærervejledning + 3 transpar. Mellemtrin 10,00

149 Bare	2	cm	flamingo,	roman Mellemtrin 75,00

17301 Trafik Tjekket, elevhæfte Udskoling 12,00

17302 Trafik Tjekket, lærervejledning Udskoling 10,00

173 Trafik Tjekket, klassesæt + lærervejledning Udskoling 288,00

161 Færdsel	–	fare	og	fascination,	dvd Udskoling 200,00

160 Hajtænder og himmelfærd, antologi Udskoling 125,00

438 Nanna og Peter, dvd Udskoling 300,00

512 Minihjelm + lærervejedning Alle 125,00

162 Morten, dvd inkl. lærervejledning Udskoling 150,00

110 Cyklerne	frem	–	vi	skal	ud	at	prøve Udskoling 10,00

Nr. Antal Skolepatruljematerialer Pris

207 SP-håndskilt 200,00

210 SP-instruktørvest 50,00

230 ID-kort	inkl.etui 2,00

231 SP-diplom, når udd. er gennemgået 1,00

232 SP-bevis, når eleven fratræder 1,00

206 SP-emblem 7,00

279 SP-kasket 20,00

240 SP-regnslag m. refleksstriber 300,00

200 SP-sikkerhedsvest 145,00

10102 Særskilt	etui	til	ID-kort 1,00

Nr. Antal Til læreren Pris

521 Børn	i	trafikken,	fagbog 40,00

3505 Skole	og	Færdsel,	love	og	regler	trykt	el.	online	(gratis	på	www.sikkertrafik.dk/materialer) 15,00

3514 Sikker	Trafik	LIVE,	lærerpjece	(gratis	på	www.sikkertrafik.dk/live) Gratis

139 Færdselsundervisning – Håndbog til dig der underviser 75,00

BeStILLIng

Med forbehold for prisændringer. Alle priser er ekskl. moms
Faktura følger med hver leverance. Eventuel reklamation inden 8 dage fra varemodtagelse. Lærervejledninger til elevhæfter medfølger gratis. 
Bemærk! Til hver bestilling lægges der et forsendelses- og ekspeditionsgebyr på 40,00 kr. + moms samt porto.

Alle varer kan bestilles på sikkertrafik.dk/materialer


