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Udarbejdelse af trafikpolitikker for 64 skoler i Aalborg Kommune. Trafikpolitikkerne er 
udarbejdet umiddelbart efter, at der er gennemført skolevejsanalyser på skolerne. 
Skolevejsanalyser, som Grontmij har været med til at gennemføre.  
 
Formålet med trafikpolitikkerne er at udarbejde en handlingsplan for den enkelte skole. 
Handlingsplanen indeholder skolens egne sæt regler og forudsætninger for, hvordan skolen sikrer, 
at eleverne, forældrene og lærerne kan færdes sikkert og trygt omkring skolen i og udenfor 
skoletiden. Trafikpolitikken opstiller ligeledes målsætninger for færdselsundervisningen på de 
forskellige klassetrin. Således beskriver trafikpolitikken, hvad skolen gør for at ruste eleverne til at 
færdes sikkert i trafikken både som børn, som unge og som voksne.  
 
Grontmij har bistået Aalborg Kommune med udarbejdelse af trafikpolitikkerne. Grontmij har 
deltaget i orienteringsmøder med skolerne, hvor vi har fortalt om processen i forbindelse med 
udarbejdelse af trafikpolitikkerne på skolerne. På baggrund af et inspirationsskema, der er lavet i 
samarbejde med Aalborg Kommune, har hver enkelt skole udfyldt inspirationsskemaet og markeret 
de udsagn og indsatsområder, som skolen mener er vigtige for deres elever. Grontmij har 
sammenfattet skolernes udfyldte inspirationsskemaer i en trafikpolitik for skolerne med input fra 
både skolevejsanalyserne og skolevejsfoldere om trafikforhold og lavet layout på dem, så 
trafikpolitikkerne ser spændende og inspirerende ud. 
 
Derudover har Grontmij udarbejdet en forældrefolder for hver skole. Forældrefolderen er en lille 
folder, der sammenfatter de overordnede budskaber fra trafikpolitikken set i forhold til de ønsker, 
som skolen har til forældrene, når de færdes omkring skolen. Forældrefolderen indeholder et 
kortudsnit fra skolen om mulige afsætningspladser, resultater fra skolevejsanalyserne samt ønsker 
til forældrenes adfærd ved skolen. 
 
Sikker Trafik har på deres hjemmeside fremlagt inspirationsskemaet, som er brugt i forbindelse 
med udarbejdelse af trafikpolitikkerne. Det vil derfor være interessant at fremvise, som 
plakatindlæg, hvordan inspirationsskemaet bliver brugt og hvordan en trafikpolitik kan se ud. 
 
Inspirationsskema, trafikpolitikker og forældrefoldere lægges frem, så andre kommuner har 
mulighed for at blive inspireret og tage materialet med hjem. 


