OBLIGATORISK KNALLERTKURSUS FOR UNDERVISERE &
CENSORER 2021
Weekenden d. 10.- 12. september 2021 på Glostrup Parkhotel, Glostrup
Med ændringerne i 2013 blev dette kursus obligatorisk for nye undervisere, som skal have gennemført det,
inden de begynder at undervise på egen ungdomsskole. På opfordringer fra knallertundervisere i.f.m. en
evaluering i 2020 er kurset i samråd med Sikker Trafik blevet udvidet med mere praktisk kørsel og introduktion til el-knallert. Det betyder samtidig, at kurset nu afvikles over tre dage.
Kurset tager udgangspunkt i bekendtgørelsen, retningslinjerne og det webbaserede undervisningsmateriale fra Rådet for Sikker Trafik.
Formål:
At få kendskab til Retningslinjer og Undervisningsplan og give deltagerne værktøjer til selvstændigt at
planlægge og gennemføre undervisning såvel som prøver.
Målgruppe:
Nye undervisere
Indhold:
Knallertuddannelsen for unge under 18 år
•
Kørekortkategori AM (lille knallert)
•
Lovgivning
Gennemgang af indholdet af Retningslinjer
•
Afsnit og lektionsfordeling
•
Præstationskrav
•
Forholdet mellem teori og praktik
Gennemgang af undervisningsmaterialet på nettet
•
Opbygning
•
Elevmateriale
•
Lærermateriale
•
Om den praktiske kørsel på øvelsesområde og i trafikken

Risikoforståelse
•
Hvor sker ulykkerne – og hvorfor sker de?
•
Unge i trafikken: Hvordan lærer de at træffe de gode og mest sikre valg for deres 		
færden?
Hvordan understøtter vi valg i undervisningen?
•
Forældreinvolvering – forældremateriale
på nettet
Den teoretiske og den praktiske prøve
•
Afholdelse og procedurer
•
Censorrollen

Det praktiske:
Tid, sted og tilmeldingsfrist:
Weekenden d. 10.- 12. september 2021 på
Glostrup Parkhotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
Dele af undervisningen foregår udendørs på knallert. Medbring egnet tøj og fodtøj.
Tilmeldingsfrist: d. 9. august 2021
Kursusinstruktører:
Kurt Mark, kursusleder og vicepolitikommissær
Lars Olsen, seniorprojektleder, Rådet for Sikker
Trafik
Lars Ørbjerg, politibetjent og knallertunderviser på
Glostrup Ungdomsskole
Priser:
Medlemspris kr. 8.875,Ikke-medlemspris kr. 10.895,Priser er inkl. hotelophold og forplejning iflg.
program. (evt. forbrug herudover afregnes direkte
med hotellet)
Spørgsmål:
Har du spørgsmål vedr. kursusindhold, er du velkommen til at henvende dig til
Kurt Mark på tlf.: 28 14 85 21
Andre henvendelser til Ungdomsskoleforeningen,
tlf.: 65 47 21 96

OBS!
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Det er IKKE muligt
at forhåndsreservere pladser. Ungdomsskoleforeningen forbeholder sig ret til at
aflyse ved for få tilmeldte.
Tilmelding skal ske via Membersite:
https://ungdomsskoleforeningen.membersite.dk/
Dertil skal bruges: kursistens navn, ungdomsskole, unikke e-mail-adresse, samt
civil titel (fx politi-betjent, kørelærer, ungdomsskolelærer el.lign.)

Program
Fredag d. 10 september
14:00 – 14:30

Velkomst og præsentation

14:30 – 16:30

Unge i trafikken 			
- Lovgivning og retningslinjer for
undervisningen
- Cykel- og knallertregler / detailforskrifter

16:30 – 17:30

Risikoforståelse

18:30

Middag

20:30 – 21:30

Hvad sker der, når ulykken rammer?
- En ambassadør for Sikker Trafik
LIVE, fortæller sin personlige
historie

Søndag d. 12. sept.
08:00 – 09:00

Morgenmad

09:00 – 12:00

Introduktion til kørsel på vej samt
køreprøve
- Praktisk kørsel i trafikken / Gruppearbejde med udgangspunkt i tre
af undervisningsplanens emner
- Opsamling på kørsel i trafikken

12:00 – 13:00

Frokost

13:00 – 13:30

Opsamling på gruppearbejde

13:30 – 15:30

Den teoretiske og praktiske prøve &
vurdering af køreprøver

15:30 – 16:00

Afslutning, evaluering og udlevering af kursusbeviser

Lørdag d. 11. september
Morgenmad

08:00 – 09:00

Opsamling på fredagens program
- Introduktion til dagens program
- Inddeling i grupper

09:00 – 09:30

Kørsel på lukket øvelsesområde
- Rullefelt og blinde vinkler
- El-knallerter i undervisningen/		
introduktion til undervisningsmaterialet og Mental køreteknik

09:30 – 12:00

Frokost

12:00 – 13:00

Kørsel på lukket øvelsesområde
- Rullefelt og blinde vinkler
- El-knallerter i undervisningen/ 		
intro til undervisningsmaterialet
og Mental køreteknik

13:00 – 15:30

Tilrettelæggelse af undervisningen 15:30 – 17:30
med udgangspunkt i emnet 'Manøvrer i kryds og rundkørsler'
Middag

18:30

