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Eksempler på tiltag, der forbedrer trygheden på skolevejen
De gode løsninger



Skolevejsprojekter - en eksempelsamling
Evaluering af 19 skolevejsprojekter

• Tilgængelig på http://vejregler.lovportaler.dk/

• Projekterne er udført i årene 2002-2012

• Evalueret på baggrund af interviews med 
repræsentanter fra skoler og kommuner



Skolevejsprojekter - en eksempelsamling
Generelle erfaringer fra projekterne - uddrag



• Tidsbegrænset indkørselsforbud Tarup Skole
• Frivillig ensretning Skelgårdsskolen
• Skolens område er kun for ansatte Rungsted Skole
• Butlerordning og ”færgemodel” Ordrup Skole
• ”Din fart” smiley Hørsholm
• Planlægningskort Skovshoved Skole
• Selvstændighedskort Ordrup Skole
• Gåbus Dansk Skoleidræt
• Idékatalog til skoler Gentofte Kommune 

Idéer



Tidsbegrænset indkørselsforbud i boligområde
Tarup Skole - Odense

• 7.30-08.15: kun beboere må køre i området

• Kørsel med elever til skole dirigeres til overordnet 
vejnet

• Biltrafik begrænses på lokale boligveje



Frivillig ensretning
Skelgårdsskolen - Tårnby

• Projektet startede i 2007 og er stadig aktuelt i dag

• Har forenklet trafikafviklingen og skabt et bedre flow

• Formidles gennem pjece og happenings på stedet



Skolens område er kun for ansatte
Rungsted Skole

• 7.45-08.00:kun skolens medarbejdere må køre ind på 
skolens område

• Forældre i bil skal afsætte børn i slusen

• Erfaringer: 
• Reducerer standsningstiden 
• Høj grad af selvjustits blandt forældre

Rungsted Skole



Butlerordning og ”færgemodel”
Ordrup Skole
Før
• Midlertidig ensretning ml. kl. 07.30-08.30
• Vinkelret parkering langs skolen
• Ingen cykelsti
• ”Kys og Kør” bruges som parkering

Test
• Midlertidig ensretning ml. kl. 07.30-08.30
• Færgemodel: Vejen indrettes med afsætningsperron 
• Butlerrollen giver autoritet og bestyrker de frivillige i at sige fra.
• Butlerordning: Forældre tager imod elever, der bliver sat af

-45,7% 
færre biler 

på vejen



”Din fart”- smiley
Hørsholm

Variabel tavle på Bolbrovej . Foto fra Ugebladet i Hørsholm.

• Variabel tavle viser smiley i stedet for hastighed

• Børn skal hjælpe forældre med at overholde 
hastigheden

• Erfaringer: 
• Ingen evaluering
• Mindre elever er opmærksomme på smileyen



Planlægningskort
Skovshoved Skole

• ”Vi tager bilen fordi vi kommer for sent ud 
af døren”

• Vi er mere tilbøjelige til at overholde aftaler, hvis vi har 
forpligtet os overfor nogen andre

• Erfaringer:
• Skal times (fx i forbindelse med skolestart)
• Kortene kan også benyttes i 1. og 2. kl.

Grafik og udvikling af planlægningskortene: Bro Behaviour og Gentofte Kommune



• ”Det er hyggeligt at følge mit barn helt ind, og møde de 
andre forældre”

• Kan reducere standsningstid

• Erfaring:
• Mere ro i klassen i morgentimen
• Elever er stolte
• Det er vigtigt, at der er nogen til at tage imod 

elever, der går ind selv
• Bermudatrekanten

Selvstændighedskort
Ordrup Skole

Grafik og udvikling af selvstændighedskortene: Bro Behaviour og Gentofte Kommune



Gåbus
Dansk Skoleidræt

• 64 skoler i hele landet

• Chauffører: 6.-9. kl. elever
• 2 chauffører pr. bus

• Passagerer: 0.-3. klasse
• 12 passagerer pr. bus

• Gratis chaufførkurser og startpakke

• Erfaring
• Nemt at implementere for skolerne
• Tryghed for forældre

Foto: Dansk Skoleidræt



Idékatalog til skolerne
Gentofte Kommune

• Et katalog med idéer målrettet skolen

• Fokus på øget tryghed omkring skolerne

• Skolerne kan selv bidrage til mindre kaos ved ringetid

• Eksempler på idéer: differentieret mødetid, 
færgemodellen og selvstændighedskort

UDKAST



Refleksioner

• Hvad er jeres erfaringer med skoleveje?
• Fysiske tiltag?
• Adfærdsændrende?
• Hvad virker? Hvad virker ikke?

• Hvordan er jeres samarbejde med skolerne?
• Stiller I krav til skolerne?
• Hvad efterspørger skoler/forældre/forvaltning?

• Hvordan evaluerer I jeres skolevejsprojekter?
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