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Slagelse Kommune har i foråret 2021 gennemført en skolevejsanalyse på alle skoler. Grundet Covid-19
restriktioner, var det ikke muligt at gennemføre fysiske besigtigelser af skolevejene. Besigtigelserne blev
derfor gennemført som virtuelle besigtigelser. Der er kommet god feedback fra skolerne på forløbet og både
kommunen og rådgiver har haft en god oplevelse med godt udbytte af de virtuelle besigtigelser.
Spørgsmålet er derfor om vi i fremtiden vil vælge virtuelle besigtigelser fremfor fysiske besigtigelser.
Fremgangsmåde
Alle 27 skoler i Slagelse Kommune blev inviteret til at deltage i de virtuelle besigtigelser. Skolerne kunne selv
vælge det tidspunkt der passede dem bedst og tidspunktet var således ikke fastsat af kommunen. Det gav
stor fleksibilitet for skolerne og de havde mulighed for at invitere de personer med, som skolen fandt
relevant. Fra de fleste skoler deltog skolelederen og færdselskontaktlæren, men flere skoler havde ligeledes
forældre fra skolebestyrelsen med og en enkelt skole havde elevrådsformanden med. Derudover deltog en
repræsentant fra Slagelse Kommune og rådgiver. Der var afsat 1 time til hver virtuelle besigtigelse.
Under besigtigelsen blev der vist datamateriale for alle deltagere, bl.a. skoleruter, udpegede utrygge
lokaliteter, ortofoto, gadefoto og matrikelgrænser. Der blev brugt de systemer som kommunen allerede
havde til rådighed. Derved blev problemstillinger afklaret på mødet, samt alle deltagere var med på hvilken
lokalitet, der blev talt om. En af hovedfordelene ved de virtuelle besigtigelser er netop muligheden for at
bringe flere datasæt i spil end ved et fysisk møde. En stor fordel er ligeledes at besigtigelsen ikke er
begrænset af gåafstand fra skolen og at der således kan besigtiges lokaliteter i et større opland omkring den
enkelte skole. Sidegevinsten er mindre transport. Skolerne oplevede de virtuelle besigtigelser som fleksible,
nærværende og med godt input på netop deres problemstillinger.
Deltagerne fra skolen har selvfølgelig et godt lokalkendskab og udfordringen med virtuelle besigtigelser er
således manglende lokalkendskab ved rådgiver og kommunen. Kommunens medarbejder havde tidligere
været ved de fleste skoler og var dermed nogenlunde lokalkendt og rådgiver er vant til at orientere sig på
digitale kort, hvorfor lokalkendskab ikke er nødvendigt for at bidrage med løsninger på de problemstillinger
der bliver beskrevet af skolen.
Pia fra Slagelse Kommune udtaler: ”Jeg har ikke fået en eneste dårlig bemærkning omkring de virtuelle
besigtigelser.”
Vigtigste resultat
Pia fra Slagelse Kommune udtaler: ”Når vi skal gentage besigtigelsen af skolerne, tænker jeg at processen
med virtuelle besigtigelser, skal være den samme”
Det vigtigste resultat er dermed de gode erfaringer med virtuelle besigtigelser og svar på spørgsmålet om vi
vil gøre det igen, hvor svaret tydeligt er: ”Ja, vi vil gøre det igen”.
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