Godt på vej
sammen

Tjekliste til det praktiske forløb og prøve
Når du bruger tjeklisten til det praktiske forløb og prøve, er du sikker på, at eleverne
kommer igennem de øvelser, der er udgangspunktet for, at de har det nødvendige grundlag for at kunne bestå den praktiske prøve og udføre deres funktion som skolepatrulje.

Tjekliste
1

Eleverne i skolepatruljen har
gennemgået teoriforløbet

2

Udstyret sidder korrekt og synligt

3

Eleverne har aftalt, hvordan de
kommunikerer med hinanden

4

Eleverne tjekker vejens forløb og
skolepatruljens udsyn
- lysregulering
- fodgængerfelt
- antal vejbaner og cykelsti
- vigepligt
- begrænset udsyn og blinde vinkler
- busstoppested og afsætning af elever

5

Eleverne tjekker føre og sigtbarhed
- belysning
- tåge/dis
- vejgreb

6

Eleverne taler de om andre trafikanter
- hensigt
- placering og evt. blinde vinkler
- reaktionstid/bremselængde

7

Eleverne taler om deres rolle og ansvar
- De må kun dirigere skolens egne elever

8

Eleverne taler om behov for at signalere
til kørende trafik
- ved tæt trafik ved fodgængerfelt

9

Skolepatruljen står på fortovet eller
i vejkanten
- front mod vejen
- håndskilt i hvileposition (højre hånd)
- opmærksomhed på trafik, lyssignal og
fodgængere
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√
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Tjekliste
10

Skolepatruljen træder ud på vejen
- trafikken holder stille
- der råbes ”ud”
- håndskilt rækkes ud i strakt arm
- går forlæns ud med håndskilt i strakt arm
- fodgængere kan gå over

11

Skolepatruljen står ude på vejen
- front mod trafik
- håndskilt i strakt arm
- opmærksomhed på trafik, lyssignal
og fodgængere

12

Skolepatruljen træder tilbage til
fortovet eller vejkanten
- alle fodgængere er kommet over
- går baglæns tilbage med håndskilt i
strakt arm

13

Den praktiske prøve
- ovenstående er øvet og eleverne er
tilstrækkeligt sikre til at kunne stå skolepatrulje

14

Diplom og ID-kort
- teoretisk forløb er gennemført
- elevernes forældre har afleveret skriftlig
accept på børnenes deltagelse
- praktisk prøve er gennemført
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