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Skolestart med ny app! Find vej og træn trafik 
 
Hvert år oplever vi i forbindelse med skolestart en masse mere eller mindre usikre forældre og børn, 
der er i tvivl om hvilken rute man skal tage til skole, og hvordan man kommer derhen. For der er rigtig 
mange ting, man skal lære, når man pludselig skal til at cykle eller gå til skole selv. Hvad er den 
sikreste vej? Hvor er det bedst at gå over vejen? Skal man cykle eller gå? Hvad betyder de forskellige 
skilte på vejen? Alle disse spørgsmål skaber usikkerhed, og potentielt farlige situationer kan opstå. 
 
FORÆLDRE VÆLGER AT KØRE BØRNENE I SKOLE  
”Rigtig mange forældre er nervøse for at sende sine børn i skole på cykel eller gåben. De er simpelthen 
bange for at sende dem ud i trafikken alene. Mange forældre vælger da også i stigende grad at køre 
deres barn i skole. Faktisk er antallet af børn, der køres til skole i bil i Danmark fordoblet i løbet af de 
seneste år. Men turen på bagsædet har ofte den konsekvens, at børnene ikke får nok træning i at 
færdes i trafikken – og det kan gøre dem usikre og skabe farlige situationer.  

SUNDE TRAFIKVANER STARTER TIDLIGT  
I Odense Kommune har man stor fokus på børnenes sikkerhed på skolevejen. Derfor har man i 2012 
lanceret en ny app FIND SKOLEVEJ, som har til hensigt at hjælpe forældre og børn og gøre dem mere 
trygge i trafikken. Det er nemlig vigtigt at få startet en god og sund trafikkultur blandt vores børn så 
tidligt som muligt. 

Den nye gratis app er et nyttigt værktøj til forældrene til alle yngre elever i kommunens skoler. Med 
app’en i hånden kan forældre og børn i fællesskab finde kommunens anbefalede rute fra netop deres 
hjem og til skolen. De kan se træningsvideoer, som hjælper med at forklare forskellige situationer i 
trafikken, og de kan øve sig på skoleruten sammen.  

KOMBINERER LEG OG LÆRING  
FIND SKOLEVEJ er udarbejdet på børnenes præmisser. App’en kombinerer leg og læring til at forklare 
de svære trafikregler, og målet er at mor, far og børn sammen bliver klogere på trafik, færdsel og 
adfærd.  Odense Kommune håber, at forældrene vil bruge den nye app som en dialogskaber, og at de 
vil bruge app’en sammen med deres børn. Det er nemlig vigtigt, at forældrene træner med deres børn, 
for mere træning resulterer i større erfaring, og med større erfaring følger øget sikkerhed og tryghed. 

APP´EN BESTÅR AF  TRE GRUNDLÆGGENDE PARAMETRE   

Trafik træningen 
Trafiktræningen tænkes som en dialogskaber mellem forældre og barn. Sammen lærer de at færdes 
sikkert i trafikken – det er sjovt og lærerigt, og man er sammen om det. Derudover inddrages ”gaming” 
verdenen for at skabe et konkurrence element for ungerne. Der er udarbejdet 9 forskellige 
træningsfilm, som inddeles i 3 niveauer. Efter hver film skal barnet svare på et spørgsmål, og først når 
dette spørgsmål er korrekt besvaret, kan man komme videre til næste film/level.  

Find vej 
I denne del kan man finde den anbefalede skolevej for DIT barn. Formålet er at guide forældrene til 
den mest optimale rute i forhold til sikkerhed mellem hjemmet og skolen.  

Feedback 
Her kan brugerne give ris/ros eller info til kommunen, som kan højne sikkerheden/trygheden. Man får 
automatisk tilsendt en mail med ”Tak for dit input…”, og de indkomne forslag samles løbende i en mail 
til kommunen, som kan agere på det og som vi forventer vil være en hjælp til at vi til næste års 
skolestart kan komme med en version 2.0, som nok ikke vil være helt uden fejl eller mangler men 
meget tæt på.  

 


