Den
Sureste
Uge
Få inspiration til
aktiviteter og events,
der fejrer og anerkender
skolepatruljerne
for deres indsats

Godt på vej
sammen

Det er tidligt,
det er mørkt og
det er koldt.
Januar og februar er den sureste tid at stå skolepatrulje. Alligevel står skolepatruljerne klar hver morgen til at hjælpe de andre elever sikkert over vejen.
De fortjener et skulderklap for deres indsats, og det er dét Den Sureste Uge handler
om. Tusind tak, fordi I vil være med til at hylde jeres seje skolepatruljeelever.
Der er mange måder at fejre eleverne på – det er kun fantasien og ressourcerne, der
sætter grænsen. På de næste sider er der forslag og inspiration til aktiviteter/events,
som spreder glæde og hjælper med at gøre de sure morgener til varme stunder.
Brug, juster, ret til og fold ud som det passer jer.
Tak til alle repræsentanter fra kommuner, politi og skoler, der har bidraget med
erfaringer og ideer.
Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring støtter op om den lokale fejring i uge 5 i
pressen og på Facebook, bl.a. med filmen ”Den Sureste Uge”.
Vi ønsker jer den allersjoveste sureste uge!
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Gå sammen
om at fejre
skolepatruljen
Der er mange, der sætter pris på skolepatruljerne, så måske kan I
gå flere sammen om at fejre dem.
Den Sureste Uge er først og fremmest en anledning til at anerkende
skolepatruljerne. Men hvorfor ikke også lade det være anledning til
et godt og positivt samarbejde mellem forvaltningerne, politiet,
skoleledelsen, skolebestyrelsen, færdselskontaktlærerne og skolens
øvrige personale?

Ideer til at
overraske og fejre
På de følgende sider har vi udvalgt nogle af jeres Den Sureste Ugefejringer fra foregående år. Her er alt fra en velment tak, besøg af politiet,
borgmesteren og lokalpolitikere til en biograftur for hele skolepatruljen.
Det er vores håb, at ideerne kan inspirere til, at endnu flere kan fejre de
seje skolepatruljer.
Vi glæder os til at se, hvad I finder på for at fejre Den Sureste Uge.
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Case

Kæmpe
like-hånd og
mur af
skolepatruljer
Esbjerg Kommune opfordrede skolerne til at
deltage og gav ideer til, hvordan skolerne kunne
fejre Den Sureste Uge.
Lars Finn Jensen fortæller:
“Vi lavede en morgenevent på Hjerting Skole i
Esbjerg Kommune, hvor udvalgsformændene for
Børn & Familieudvalget og Teknik & Byggeudvalget deltog. De havde en KÆMPE ”Like-hånd” på,
så der ikke var tvivl om deres støtte til skolepatruljen. Yderligere deltog formanden for
skolebestyrelsen, politiet, Vej & Park og samtlige
20 skolepatruljeelever. I fællesskab sørgede de
alle for, at skolens elever kom sikkert i skole den
dag. Bilisterne blev simpelthen mødt af en mur
af skolepatruljer. Skolepatruljen blev naturligvis
hyldet med morgenbrød fra bageren, varm
kakao og flag.”
Kommunikationstiltag: Pressemeddelelse,
Facebook-opslag samt opfordring til deltagende
skoler om at skrive ud til forældrene på Aula.
Nysgerrig? Kontakt Esbjerg Kommune. Lars Finn
Jensen, laj9@esbjergkommune.dk / 23 42 60 79

Case

Facebook-opslag
giver andre
skoler mod på
at deltage
Lolland Kommune skrev rundt til alle skoler og
inviterede dem til at dele, hvordan de fejrede
Den Sureste Uge. Kommunen delte herefter
historierne på deres Facebook-side, sammen
med en opfordring om at give de flittige elever
et ekstra ’high five’.
En af de deltagende skoler gav patruljen en
fritime, hvor de drak varm kakao og spiste boller
sammen.
Trine fra Lolland Kommune bemærkede, at de
delte historier på Facebook ofte gav andre skoler
ideer og mod til at deltage i Den Sureste Uge.
På kommunens Facebook-opslag kunne hun
desuden se, at borgerne fik øjnene op for, at det
er helt almindelige seje børn, der hjælper til
i trafikken.
Nysgerrig? Kontakt Trine Repsdorph,
trre@lolland.dk
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Case

Case

Skoler og
forældre tog
initiativ til at
fejre
I Horsens Kommune blev initiativer i
forbindelse med Den Sureste Uge til på de
enkelte skoler – derfor var tilgangen også
forskellig for de deltagende skoler.
Trine fra Horsens Kommune fortæller:
“På én skole sad skolepatruljen inde i tørvejr
og nød varm kakao og boller, mens lærere tog
over på SP-posten. På en anden skole var det
en forælder som tog initiativ til at forkæle
skolepatruljen. Det gode initiativ smittede af
på flere andre forældre. De aktive forældre bagte
kage og fik sponsoreret boller og kakao fra
den lokale købmand. På de deltagende skoler
mødte Trafikafdelingen og politiet op for at
anerkende deres arbejde”.
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Forrige års SP
arrangerede
Sureste Ugefejring
Frederikssund Kommune inviterede skolepatruljerne i biografen for at se en film. Her
mødte politiet og udvalgsmænd op og holdt
takketale til eleverne.
Sofie Caspersen fra Teknisk Forvaltning
fortæller:
“Frederikssund Private Realskole, som har 60
skolepatruljeelever, fik særskilt besøg af politi
og Teknisk Forvaltning ved skolepatruljestederne en morgen og derefter fortsatte
fejringen til skolens morgensamling, hvor
politiet holdt tale og der blev sunget reflekssangen. Alle skolepatruljer fik takkebrev fra
kommunen og halsedisser. En af folkeskolerne har hver dag i uge 5 lavet en fest
ved skolepatruljestedet og serveret varm
kakao for skolepatruljen arrangeret af den
pædagogiske leder.

Husk at give skolepatrulje-afløsere den
nødvendige instruktion, inden de overtager
patruljens arbejde i trafikken.

Vi fik lavet strandflag til kampagnen for at
synliggøre den endnu mere ude på patruljestederne. På Frederikssund Private Realskole
valgte man, at det skulle være skolepatruljeeleverne fra året før, som stod med strandflagene for at bakke deres kammerater op, som
havde overtaget opgaven. Det var meget
rørende at se eleverne sådan støtte hinanden”.

Nysgerrig? Kontakt Horsens Kommune.
Trine Fog Jakobsen, tfoj@horsens.dk

Nysgerrig? Kontakt Frederikssund Kommune.
Sofie Caspersen, scasp@frederikssund.dk

Case

Stærkt
samarbejde
på tværs af
kommunen
og video på
Facebook
I Solrød Kommune samarbejdede lærere,
forældre og skolebestyrelsesmedlemmer om at
tage skolepatruljetjansen. Hver dag blev der
holdt taler og skoleklasser sang for patruljen. I
lokalavisen kunne borgere læse en artikel om
fejringen, og kommunen lavede en flot video til
kommunens Facebook-side om vigtigheden af
skolepatruljernes arbejde.
Husk at give skolepatrulje-afløsere den
nødvendige instruktion, inden de overtager
patruljens arbejde i trafikken.

Case

Goodie-bag til
skolepatruljen
I Nyborg Kommune modtog alle skolepatruljer en goodie-bag som indeholdt reflekser,
key-hanger, en juice, lidt sødt – og et brev
fra udvalgsformanden,
Borgmesteren besøgte skolepatruljer tre ud af
fem morgener, og udvalgsformanden besøgte
en skole. Derudover blev alle patruljer hyldet på
forskellig vis på deres skoler. Birkhovedskolen
samlede alle elever i skolegården mandag
morgen, hvor borgmesteren kom og holdt tale.
På andre skoler spiste skolepatruljen kage, mens
andre elever eller bestyrelsen tog patruljetjansen.
Husk at give skolepatrulje-afløsere den
nødvendige instruktion, inden de overtager
patruljens arbejde i trafikken.
Nysgerrig? Kontakt Nyborg Kommune.
Mette Helding Madsen, mhm@nyborg.dk
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Du kan se videoen på Solrød Kommunes
Facebookside.

Case

Case

Fejring i uge 8
Hvis uge 5 passer dårligt ind i den lokale
planlægning, kan man gøre som Sønderborg
Kommune. De flyttede uge 5 til uge 8, og
besøgte sammen med en repræsentant fra
politiet og byrådet 8 skolers skolepatruljer i
løbet af ugen. De spiste morgenmad sammen
med patruljerne, som bl.a. bestod af boller
sponsoreret af den lokale Føtex og kakao og
pålæg betalt af Projekt & Anlæg. Alle skolepatruljer modtog et takkebrev fra borgmesteren
samt en halsedisse.
Fejringen blev kombineret med eventen Årets
Skolepatruljeelev, hvor der torsdag aften blev
holdt fest for eleverne, og politiet overrakte
vandrepokalen til Årets Skolepatruljeelev. En
festlig begivenhed som blev fejret med pizza,
stand-up show, musik og popcorn i den lokale
ungdomsklub.
Nysgerrig? Kontakt Sønderborg Kommune.
Koordinator for House of Health Pia Feldstedt,
pife@sonderborg.dk
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Morgenbrød,
besøg af
MC-betjente
og interview
til P4 Fyn
Odense Kommune tilbød skoler med skolepatrulje at bestille morgenbrød og kakao via
online-bestilling. For to af skolerne skrev
kommunen en pressemeddelelse og aftalte
med politiet, at de skulle komme en tur forbi.
To MC-betjente kom ud på hver skole og blev
under hele forløbet. P4 Fyn mødte op på den
ene skole og interviewede skolepatruljen. Da
skolepatruljen spiste morgenmad sammen,
hørte de i fællesskab interviewet.
Nysgerrig? Kontakt Odense Kommune, By- og
Kulturforvaltningen: Connie Juel Clausen,
cjc@odense.dk

Case

Hyldestlounge,
vikarer og bred
mediedækning
På Sakskøbing Skole i Guldborgsund Kommune
tog færdselskontaktlærerne initiativ til at forkæle
skolepatruljerne hele ugen.
Færdselskontaktlærerne Malene Ilsø og
Vivi Madsen fortæller:
“Vi hængte et opslag op på lærerværelset, hvor
vi opfordrede vores kollegaer, ledelse og skolebestyrelse til at tage vagterne som skolepatrulje
i uge 5 – det var en stor succes, og mange meldte
sig hurtigt på banen. Vi allierede os med vores
ledelse, som sponsorerede basser og varm
kakao til skolepatruljen. Da ugen kom, havde
vi opstillet en ’lounge’ i aulaen, hvor vi med store
skilte og slogans gjorde folk opmærksomme på,
at hér hædredes skolepatruljen, og vi opfordrede
til, at man anerkendte deres indsats. I løbet af
ugen dukkede diverse medier op (TV2 Øst, P4
og Folketidende) og interviewede både voksne
og børn”.
Husk at give skolepatrulje-afløsere den
nødvendige instruktion, inden de overtager
patruljens arbejde i trafikken.
Nysgerrig? Kontakt Sakskøbing Skole.
Malene Ilsø, male0609@guldborgsundskoler.dk
Vivi Madsen, vivi0469@guldborgsundskoler.dk

Case

Surt slik,
neongule huer
og takkebrev
I Helsingør Kommune koordinerede de
anerkendsen af skolepatruljerne sammen med
Nordsjællands Politi og det lokale Trafik
sikkerhedsråd.
Christina Jakobsen, ingeniør i Center for
By, Land og Vand, fortæller:
“Vi fik trykt neongule huer med reflekterende
smileys. Hver morgen i uge 5 besøgte vi
sammen med Nordsjællands Politi en skolepatrulje. Ved den lejlighed fik alle skolepatruljeelever overrakt en lille gavepose med en hue,
surt slik og et brev med tak for indsatsen fra
formanden for By, Plan- og Miljøudvalget og
for vores lokale Trafiksikkerhedsråd.
De enkelte skoler støttede op om eventet
på deres skole ved at indkalde alle skolepatruljeeleverne til en lille fællesseance med
taler, overrækkelse af gaveposer, morgenbrød
og juice”.
Nysgerrig? Kontakt Helsingør Kommune.
Christina Jakobsen, cja53@helsingor.dk
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Kommunikationsidéer
Besked på Aula og på
opslagstavlen
Skriv en besked på Aula i dagene op til fejringen og fortæl, hvad skolen
gør for at fejre skolepatruljen. I kan opfordre alle til at sige tak og give
corona-sikre high-fives til skolepatruljerne.
Lav et opslag til opslagstavlerne på skolen og fortæl, at skolen deltager
i Den Sureste Uge.

Lav et opslag på de
sociale medier
Brug jeres sociale medier – Facebook, Instagram mv. Find evt. inspiration i
eksemplerne på næste side.
Husk at tagge dem, I samarbejder med – kommune, politi, skole etc. Tag
også lokale medier, så jeres gode historie kan blive delt og komme bredt ud.
Brug hashtagget #DenSuresteUge og få et like og en kommentar fra os.
Få ok fra skolen til, at I må bruge billeder, hvor man kan se elevernes ansigter.

Få jeres fejring i medierne
Kontakt de lokale og regionale medier ugen inden fejringen. Brug evt.
vores pressemeddelelse. Husk gerne citat(er) fra f.eks. borgmester, udvalgsformand, skoleleder og lignende.
Giv evt. redaktionen et kald et par dage før arrangementet og mind dem
om det.
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Eksempler på
opslag på sociale
medier
Haderslev Kommunes kommunikationsafdeling lavede en video, hvor en færdselskontaktlærer fortalte, hvorfor det er vigtigt at
fejre skolepatruljerne og om skolepatruljen
generelt.
Videoen blev slået op på kommunens
Facebook-side og er blevet set af mere end
33.000 personer. Se opslaget på Haderslev
Kommunes Facebook-side.
Kontakt Haderslev Kommune:
Mette Jannsen, metja@haderslev.dk

Peter Willesmoesskolen i Assens fortalte via
Facebook, hvordan de fejrer Den Sureste
Uge med banko, spisning og bowling.

Herningsholmskolen i Herning lavede et
Facebook-opslag, hvor de takkede skolepatruljerne for at hjælpe deres kammerater
sikkert i skole.

Skødstrup Skole i Århus brugte deres
Instagram-profil til at vise billeder fra færdselspolitiets besøg på skolen ifm. Den Sureste Uge:
@skoedstrupskole
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Hjælp og kontakt
Lad os dele de gode
historier
Vi vil meget gerne høre om jeres sureste uge, ikke
mindst for at kunne samle de gode erfaringer og på
den måde være med til at gøre Den Sureste Uge
endnu bedre næste år.
Send en mail – gerne med billeder – til projektleder
Liv Kofoed-Jensen på liv@sikkertrafik.dk og fortæl
om jeres fejring.

Kan vi hjælpe?
Vi håber, I har fået inspiration til at fejre jeres skolepatruljer. Husk, at vi gerne hjælper med kontaktpersoner i kommuner og/eller politikredse, ligesom vi
også gerne giver sparring på jeres presseindsats.
Fortæl os også meget gerne, hvordan I vil fejre eleverne
– så har vi mulighed for at give jeres gode ideer videre
til andre. Find kontaktdetaljer herunder.
Få elevernes input til jeres næste Den Sureste Uge
Når skolepatruljen bliver fejret, så benyt lejligheden til
at høre elevernes ideer til, hvordan næste års skolepatruljer kan blive hyldet.

Kontakt

Mere information
På vores hjemmeside kan du
finde mere information om
kampagnen Den Sureste Uge.
Her finder du materialer som frit
og kvit kan bruges til at lette
jeres planlægning:
Udkast til pressemeddelelse
Tidsplan
Planlægningsdosmerseddel
Billeder og video
– og meget andet I kan bruge til
jeres fejring.
Særligt for færdselskontaktlærere:
Besøg sikkertrafik.dk/DenSureste-Uge
Særligt for kommuner:
Besøg sikkertrafik.dk/
kommuner/Den-Sureste-Uge

Kontaktperson i kommuner/politikredse:
Seniorkonsulent Janne Gundersen, jg@sikkertrafik.dk
Presseindsats:
Pressekonsulent Jeppe Gudmandsen, jhg@sikkertrafik.dk
Kampagner o.a.:
Projektleder Liv Kofoed-Jensen, liv@sikkertrafik.dk
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Tak

