Et besøg af Sikker Trafik LIVE indeholder…





Information om risikofaktorer, ulykker samt aflivning af myter om trafikken
Præsentation af de konkrete konsekvenser ved ikke at passe på sig selv og hinanden i trafikken
Dialog og debat med udgangspunkt i konkrete cases samt typiske dilemmaer i forhold til de unges
valg i trafikken
En pårørendes historie. Hvordan er det, når politiet banker på døren for at fortælle, at ens søn eller
bror er blevet dræbt i en trafikulykke?

Vi kommer ikke med nogen løftede pegefingre, men har fokus på at få de unge til at reflektere over deres eget
og andres valg i trafikken samt få dem til at føle et større medansvar for deres venners sikkerhed i trafikken.
For at opnå dette lægger vi meget vægt på at skabe en åben og ærlig dialog med de unge samt en dialog de
unge imellem.
Vi sørger for at indlægge pauser undervejs.
Hvad skal I forberede?
Vi medbringer computer, projektor, et sæt højtalere samt en mobil internetforbindelse. I skal sørge for:
Før:
 At sikre at de involverede lærere er informeret om besøgets indhold og form
 At klargøre et egnet lokale.
 At der er et lærred eller en hvid væg, som oplæg, billeder og filmklip kan fremvises på
 At der er en tavle eller flipover samt skriveværktøj
Under:
 At de involverede lærere er til stede under hele forløbet
 At lærerne sørger for, at eleverne er klar, når programmet begynder, og igen efter pauserne
 Lærerne er velkomne til at deltage i debatten, men det er vigtigt, at de forholder sig neutrale og
anerkendende til de unges udsagn og holdninger under dialogen
Efter:
Foredraget kan have en stærk effekt på de unge, og ofte vil der dukke spørgsmål og følelser op efter besøget.
Derfor anbefaler vi, at I tager en opsamlende snak med eleverne efter vores besøg og evt. tager fat i de
spørgsmål, de kan sidde tilbage med: Hvad gjorde indtryk under besøget? Hvad fik det mig til at føle? Hvordan
kan vi i fremtiden være med til at hindre ulykker i at ske?
For yderligere information tag kontakt til:
Projektkoordinator: Camilla Vind, Tlf. direkte: 3916 3936 eller cv@sikkertrafik.dk eller se mere her:
www.sikkertrafik.dk/live
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.

Sammen om sikker trafik

