
Bidrag til Vejforum 2014  
 

Trafiksikkerhedsarbejde på ungdomsuddannelserne i Helsingør Kommune  

 
Involvering af elever på tværs af uddannelser   
 

Ca. 300 elever fra institutionerne i området betegnet Campus Helsingør har deltaget i det tværgående projekt Good 

Move om god og sund trafikal adfærd.  

Alle de nye elever på HG, HHX, HTX på Erhvervsskolen Nordsjælland og 10. klasseskolen Øresund var direkte 

involveret i projektet, men hele elevgruppen var modtagere af budskaberne.  

 

Baggrund 

Kommunen har fået en række henvendelser fra skolerne samt beboere i området ved Rasmus Knudsens Vej omkring 

trafikale udfordringer – primært grundet elevernes adfærd, fodgængere der færdes midt på vejen, elever med bil der 

kører lidt for hurtigt osv. Derudover har kommunen generelt en målsætning om at få flere til at anvende bæredygtig 

transport, og meget gerne cyklen. Med skolernes placering i udkanten af Helsingør, og besparelser på busdriften kunne 

det give god mening at lokke eleverne op på en cykel.  

Aldersgruppen 15-20 år står over for de mest farlige år som trafikanter. Ved at sætte fokus på god trafikal adfærd kan 

de selv være med til at gøre aldersgruppen til sikrere og mere bevidste trafikanter i fremtiden.  

 

Projektforløb 

Projektforløbet bestod af et fælles kick off arrangement i august, individuelt arbejde efter tid til rådighed i klasserne, 

fælles projektuge i september, individuel færdiggørelse af projekterne og sluttelig fælles messe hvor alle projekterne 

blev fremvist og vurderet af en dommerkomité.  

 

Læring 

Projektet har været en stor succes og vi vil på Vejforum dele nogle af de gode oplevelser og den læring vi har gjort.   

 

 Hvad siger eleverne om projektet - kan man som 15-20 årig overhovedet finde interesse for emnet god og sund 

trafikal adfærd? Nytter det at involvere eleverne? 

 Hvad med lærerne - er de klædt på til at undervise om trafik og adfærd og/eller kan de i en presset hverdag 

finde tid til at favne nye emner? 

 Hvad kræver det og gavner det at arbejde på tværs af forskellige uddannelser? 

 Hvad med projektorganisation, proces, økonomi og alle de andre basale ting der skal være styr på for at 

gennemføre et projekt? 

 Og selvfølgelig overvejelserne – hvordan følger vi op på projektet og vil vi gentage det?    

  

 

Bidraget holdes som indlæg.  

Oplægsholdere:  

- Christina Levring Jakobsen, cja53@helsingor.dk, tlf. 49282524 – Helsingør Kommune  

- Birger Villadsen, bivi@cowi.dk, tlf.24606371 - Cowi  

 

 

 

 


