Kommunernes Trafiktest 2020
Hvad er Kommunernes Trafiktest?
Kommunernes Trafiktest er en årlig måling der gennemføres i februar.
Med 15 spørgsmål afdækker testen, hvad landets kommuner gør for
at påvirke børn og unges adfærd i trafikken.
Det er Rådet for Sikker Trafik, der står bag Kommunernes Trafiktest.
Rådets kontaktpersoner i kommunernes tekniske forvaltning besvarer
testen ved at udfylde et spørgeskema, der sendes ud via mail. Her i
folderen kan du se alle de spørgsmål, der er i spørgeskemaet. I den
digitale version er det muligt at uddybe sine svar.

Resultaterne
Til foråret sender Rådet for Sikker Trafik resultatet af Trafiktesten
til kontaktpersoner, direktører og udvalgsformænd for henholdsvis
skole- og trafikområdet samt skolechefen i de enkelte kommuner.
Endelig orienterer vi også Rådets repræsentanter i politiet.
Vi glæder os til at følge kommunernes ambitiøse arbejde med at
gøre børn og unge trafiksikre.

Kommunernes Trafiktest 2020
Hvad gør din kommune for børn og unges trafiksikkerhed?
1/ Har kommunalpolitikerne vedtaget
en trafiksikkerhedsplan for kommunen?
– Ja, kommunen har vedtaget en plan og
er fokuseret på at nå de mål, der indgår
i planen
– Ja, kommunen har vedtaget en plan
– Nej, kommunen har i øjeblikket ikke en
trafiksikkerhedsplan eller lignende for
kommunen

2/ Samarbejder trafikområdet og børneog ungeområdet om trafiksikkerhed?
– Ja, vi har et godt og formaliseret
samarbejde
– Ja, men det er meget ad hoc og ikke så
formaliseret
– Nej, ikke endnu

3/ Gør kommunen noget for at
understøtte, at børn og unge bliver
selvtransporterende?
– Ja, vi har hvert år fokus på at få flere
selvtransporterende børn og unge
– Ja, vi har indsatser, men ikke fast hvert år
– Nej, ikke endnu

4/ Har kommunen som indsatsområde,
at skolerne skal have en trafikpolitik?
– Ja, vi har det som indsatsområde, og vi
understøtter skolernes arbejde med
trafikpolitikker
– Ja, vi har det som indsatsområde, men
understøtter endnu ikke skolernes arbejde
med trafikpolitikker
– Nej, ikke endnu

5a/ Hvor stor en procentdel af
kommunens skoler har en trafikpolitik?
–
–
–
–
–

Under 20 %
20-39 %
40-59 %
60-79 %
80-100 %

5b/ Hvor stor en procentdel af
kommunens skoler har i deres trafikpolitik fastsat på hvilke klassetrin,
der er trafikundervisning?
–
–
–
–
–

Under 20 %
20-39 %
40-59 %
60-79 %
80-100 %

6/ Hvor ofte følger kommunen aktivt
op på skolernes arbejde med trafikpolitikker?
– Hvert andet år eller oftere
– Hvert tredje eller fjerde år
– Vi følger endnu ikke skolernes arbejde
med trafikpolitikker

7/ Hvor stor en procentdel af kommunens
skoler har en færdselskontaktlærer, der
bl.a. motiverer kolleger til at undervise
i færdsel?
–
–
–
–
–

Under 20 %
20-39 %
40-59 %
60-79 %
80-100 %

8/ Er kommunen i dialog med skolelederne om trafikundervisning?
– Ja, vi er i dialog med skolelederne om emnet
mindst en gang om året
– Ja, vi er i dialog, men kun lejlighedsvis, når
skolelederne henvender sig
– Vi har endnu ikke været i dialog med
skolelederne

9/ Hvor stor en procentdel af
kommunens skoler afholdt Gåprøven
i sidste skoleår?
I skal ikke svare på dette spørgsmål. Vi
trækker svaret via vores database, der
registrerer brugen af vores undervisningsmaterialer.

10/ Hvor stor en procentdel af
kommunens skoler afholdt Cyklistprøven i sidste skoleår?
I skal ikke svare på dette spørgsmål. Vi
trækker svaret via vores database, der
registrerer brugen af vores undervisningsmaterialer.

11/ Hvor stor en procentdel af
kommunens elever i 8.-10. klasse
har i sidste skoleår haft besøg af
Sikker Trafik LIVE?
I skal ikke svare på dette spørgsmål. Vi
trækker svaret via vores eget bookingsystem.

12/ Holder kommunen og/eller
politiet netværksmøder om trafikundervisning med skolernes
færdselskontaktlærere?
– Ja, vi har et etableret netværk, hvor vi
holder faste, tilbagevendende møder
– Vi er i gang med at få et netværk op at stå
– Nej, ikke endnu

13/ Har kommunen en aftale med
politiet om, at de deltager i trafiksikkerhedsindsatser for børn og unge?
– Ja, vi samarbejder med politiet om deres
opbakning til trafiksikkerhed for børn
og unge
– Vi er i kontakt med politiet, men har ingen
faste aftaler om politiets opbakning
– Nej, ikke endnu

14 / Drøfter kommunen sikker trafik for
børn og unge i Lokalrådet, hvor politiet
sidder for bordenden?
– Ja, sikker trafik for børn og unge er et
tilbagevendende emne i Lokalrådet
– Det vil jeg undersøge muligheden for, at
vi kan gøre fremover
– Nej, det har vi endnu ikke gjort

15 / Hvordan har kommunen i det
seneste år ellers arbejdet med at skabe
fremtidens sikre trafikanter?
– Har haft LIVE ude på gymnasierne
– Har haft LIVE ude på de tekniske skoler
– Har samarbejdet med ungdomsskolen
om trafiksikkerhed
– Har samarbejdet med køreskolerne
– Har haft temadage for daginstitutioner
– Har haft temadage for skoler
– Har tilbudt færdselskontaktlærerne
plads på det årlige Færdselskursus
– Har bakket op om skolepatruljerne – fx
i Den Sureste Uge
– Har været med i andre adfærdsændrende
kampagner som eksempelvis Alle Børn
Cykler 2019
– Andet?

