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Indledning 
Skolevejsanalysen er udført i september 2019. 
0-9 klassetrin har haft mulighed for at deltage i 
undersøgelsen.  
 
Formålet med undersøgelsen er at afdække 
årsager til elevernes transportmiddelvalg samt 
at kortlægge, hvor elever og forældre oplever 
utryghed. Ved blandt andet at forbedre 
trygheden kan der være potentiale for at få 
flere elever til at gå eller cykle til skole. 
 
Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført 
blandt alle elever i 0.-10. klasse på kommunens 
folke-, privat- og friskoler. Undersøgelsen har 
været tilgængelig fra d. 10/9- 6/10 2019 
svarende til ca. 4 uger i alt. 
 
Undersøgelsen er afholdt som en 
internetbaseret spørgeskemaundersøgelse, 
hvor forældre til elever i 0.-3. klasse og elever i 
4.-10. klasse har haft mulighed for at svare på 
spørgsmål vedrørende trafikale forhold. 
 
Det er valgt at lade forældrene svare for elever 
der går i 0.-3. klasse, da det i disse klassetrin 
ofte er forældrenes opfattelse af utryghed, der 
afgør, hvordan eleven transporterer sig til 
skole. 
 
I alt har 3.039 elever og forældre til elever på 
kommunens folkeskoler besvaret 
spørgeskemaet, hvilket svarer til 27 % af 
eleverne. Derudover har 471 elever og forældre 
til elever fra friskoler og privatskoler besvaret 
spørgeskemaundersøgelsen, hvilket svarer til 
17 % af eleverne. 
 

I denne udgivelse har vi valgt at medtage de 21 
skoler, der har haft en svarprocent på mindst 
20% eller mere end 100 besvarelser. Det er ikke 
vurderet muligt at foretage en valid opgørelse 
for skoler, hvor datamaterialet er mindre.  
 
I det følgende gennemgås resultaterne af 
undersøgelsen. 
 

  

Indsatser: 
• Udbedring af utrygge lokaliteter 
• Fastholdelse af ældre elever som cyklister 
• Attraktive vilkår for dem, der cykler, fx 

gode cykelparkeringsfaciliteter 
• Motivering af forældre til at cykle eller gå 

med deres barn til skole i stedet for at køre 
i bil 

• Bedre snerydning og glatførebekæmpelse 
på cykelstier 

• Separering af trafikanter omkring skoler 
• Kampagner, fx respekt for fodgængerfelter 

og skolepatruljer 
• Bedre kontakt mellem skoler og politi 
• Understøtte skolepatruljer 
 
Indsatserne indgår som en del af Vejle 
Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2018-2021. 
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Bredagerskolen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Hvordan kom du i 
skole? 

Hvordan kommer du 
hjem fra skole? 

Er du tryg/utryg på 
din vej til skole? 

Hvordan plejer du at komme til skole – i hhv. sommer- og vinterhalvår? 

På Bredagerskolen er cyklen det foretrukne 
transportmiddel. Cykel benyttes af ca. 
halvdelen af eleverne til og fra skole. 
 
Skolen har en af undersøgelsens højeste 
andele af cyklister, der benytter hjelm og 
ligger et stykke over gennemsnittet på 
landsplan.  
 
Størstedelen af trafikanterne er tilfredse 
med cykelparkeringen ved skolen.  
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Bredagerskolen  

Transportmiddel 
  

Hvis du blev kørt 
til skole, hvad er 

så årsagen til 
dette? 

Hvordan kom du til skole?  
Og hvordan vil du helst komme til skole? 
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Bredagerskolen  

Brug af cykelhjelm 

  

På skolen På landsplan 

Kilde: Rådet for Sikker Trafik, cykelhjelmstælling 2018 

76% 
93% 

Gennemsnit: 

Hvor tilfreds er du med 
cykelparkeringen på din skole? 
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Bredballe 
Privatskole 
   

Hvordan kom du i 
skole? 

Hvordan kommer du 
hjem fra skole? 

Er du tryg/utryg på 
din vej til skole? 

Skolen indgik ikke i opslagene 2017 grundet 
for få besvarelser.  
 
På Bredballe Privatskole er bil det mest 
benyttede transportmiddel i dag og 
benyttes af mere end halvdelen af eleverne. 
Flere elever foretrækker dog at benytte 
cykel i stedet. 
 
Andelen af cyklister, der benytter hjelm, 
ligger over gennemsnittet på landsplan.  
 
En del trafikanter er utilfredse med 
cykelparkeringen ved skolen.  
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Bredballe 
Privatskole  
Transportmiddel 
  

Hvis du blev kørt 
til skole, hvad er 

så årsagen til 
dette? 

Hvordan kom du til skole?  
Og hvordan vil du helst komme til skole? 



   Side 9 Skolevejsanalyse 2019 Via Trafik 

Bredballe 
Privatskole  

Brug af cykelhjelm 

  

På skolen På landsplan 

Kilde: Rådet for Sikker Trafik, cykelhjelmstælling 2018 

76% 
85% 

Gennemsnit: 

Hvor tilfreds er du med 
cykelparkeringen på din skole? 
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Bredsten-Gadbjerg 
Skole, Bredsten 
*Tal for skolen samlet  
 
 

Hvordan kom du i 
skole? 

Hvordan kommer du 
hjem fra skole? 

Er du tryg/utryg på 
din vej til skole? 

På Bredsten-Gadbjerg Skole, Bredsten er 
cyklen det foretrukne transportmiddel og 
benyttes af knap halvdelen af eleverne til og 
fra skole. 
 
Skolen har en af undersøgelsens højeste 
andele af cyklister, der benytter hjelm og 
ligger et stykke over gennemsnittet på 
landsplan.  
 
En del trafikanter er utilfredse med 
cykelparkeringen ved skolen.  
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Bredsten-Gadbjerg 
Skole, Bredsten  

Transportmiddel 
  

Hvis du blev kørt 
til skole, hvad er 

så årsagen til 
dette? 

Hvordan kom du til skole?  
Og hvordan vil du helst komme til skole? 
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Bredsten-Gadbjerg 
Skole, Bredsten  

Brug af cykelhjelm 

  

På skolen På landsplan 

Kilde: Rådet for Sikker Trafik, cykelhjelmstælling 2018 

76% 
92% 

Gennemsnit: 

Hvor tilfreds er du med 
cykelparkeringen på din skole? 
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Bredsten-Gadbjerg 
Skole, Gadbjerg 
*Tal for skolen samlet   
  

Hvordan kom du i 
skole? 

Hvordan kommer du 
hjem fra skole? 

Er du tryg/utryg på 
din vej til skole? 

På Bredsten-Gadbjerg Skole, Gadbjerg er bil 
det mest benyttede transportmiddel i dag 
og benyttes af knap halvdelen af eleverne. 
Flere elever foretrækker dog at benytte 
cykel i stedet for at blive kørt i bil. 
 
Skolen har en af undersøgelsens højeste 
andele af cyklister, der benytter hjelm og 
ligger et stykke over gennemsnittet på 
landsplan.  
 
Der er generelt stor tilfredshed med 
cykelparkeringen ved skolen.  
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Bredsten-Gadbjerg 
Skole, Gadbjerg  
Transportmiddel 
  

Hvis du blev kørt 
til skole, hvad er 

så årsagen til 
dette? 

Hvordan kom du til skole?  
Og hvordan vil du helst komme til skole? 
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Bredsten-Gadbjerg 
Skole, Gadbjerg  

Brug af cykelhjelm 

  

På skolen På landsplan 

Kilde: Rådet for Sikker Trafik, cykelhjelmstælling 2018 

76% 
90% 

Gennemsnit: 

Hvor tilfreds er du med 
cykelparkeringen på din skole? 
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Egtved Skole 
 
 
   

Hvordan kom du i 
skole? 

Hvordan kommer du 
hjem fra skole? 

Er du tryg/utryg på 
din vej til skole? 

Skolen indgik ikke i opslagene 2017 grundet 
for få besvarelser.  
 
På Egtved Skole er cykel det mest 
benyttede transportmiddel i dag og 
benyttes af mere end en tredjedel af 
eleverne.  
 
Andelen af cyklister, der benytter hjelm, 
ligger over gennemsnittet på landsplan.  
 
Der er generelt tilfredshed med 
cykelparkeringen ved skolen.  
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Egtved Skole  
Transportmiddel 
  

Hvis du blev kørt 
til skole, hvad er 

så årsagen til 
dette? 

Hvordan kom du til skole?  
Og hvordan vil du helst komme til skole? 
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Egtved Skole  

Brug af cykelhjelm 

  

På skolen På landsplan 

Kilde: Rådet for Sikker Trafik, cykelhjelmstælling 2018 

76% 
83% 

Gennemsnit: 

Hvor tilfreds er du med 
cykelparkeringen på din skole? 
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Engum Skole 
 
 
   

Hvordan kom du i 
skole? 

Hvordan kommer du 
hjem fra skole? 

Er du tryg/utryg på 
din vej til skole? 

Skolen indgik ikke i opslagene 2017 grundet 
for få besvarelser.  
 
På Engum Skole er bil det mest benyttede 
transportmiddel i dag og benyttes af ca. 
halvdelen af eleverne. Flere elever 
foretrækker dog at benytte cykel i stedet for 
at blive kørt i bil. 
 
Skolen har en af undersøgelsens højeste 
andele af cyklister, der benytter hjelm og 
ligger et stykke over gennemsnittet på 
landsplan.  
 



   Side 20 Skolevejsanalyse 2019 Via Trafik 

Engum Skole  
Transportmiddel 
  

Hvis du blev kørt 
til skole, hvad er 

så årsagen til 
dette? 

Hvordan kom du til skole?  
Og hvordan vil du helst komme til skole? 
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Engum Skole  

Brug af cykelhjelm 

  

På skolen På landsplan 

Kilde: Rådet for Sikker Trafik, cykelhjelmstælling 2018 

76% 
94% 

Gennemsnit: 

Hvor tilfreds er du med 
cykelparkeringen på din skole? 
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Firehøjeskolen, 
Nørup 
*Tal for skolen samlet 
 
   

Hvordan kom du i 
skole? 

Hvordan kommer du 
hjem fra skole? 

Er du tryg/utryg på 
din vej til skole? 

Skolen indgik ikke i opslagene 2017 grundet 
for få besvarelser.  
 
På Firehøjeskolen, Nørup er bil det mest 
benyttede transportmiddel i dag og 
benyttes af knap halvdelen af eleverne. 
Flere elever foretrækker dog at benytte 
cykel i stedet for at blive kørt i bil. 
 
Andelen af cyklister, der benytter hjelm, 
ligger under gennemsnittet på landsplan.  
 
Der er generelt tilfredshed med 
cykelparkeringen ved skolen. 
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Firehøjeskolen, 
Nørup  
Transportmiddel 
  

Hvis du blev kørt 
til skole, hvad er 

så årsagen til 
dette? 

Hvordan kom du til skole?  
Og hvordan vil du helst komme til skole? 
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Firehøjeskolen, 
Nørup  

Brug af cykelhjelm 

  

På skolen På landsplan 

Kilde: Rådet for Sikker Trafik, cykelhjelmstælling 2018 

76% 
75% 

Gennemsnit: 

Hvor tilfreds er du med 
cykelparkeringen på din skole? 
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Firehøjeskolen, 
Vandel 
*Tal for skolen samlet 
 
   

Hvordan kom du i 
skole? 

Hvordan kommer du 
hjem fra skole? 

Er du tryg/utryg på 
din vej til skole? 

Skolen indgik ikke i opslagene 2017 grundet 
for få besvarelser.  
 
På Firehøjeskolen, Vandel er bil det mest 
benyttede transportmiddel i dag til skole og 
benyttes af knap en tredjedel af eleverne. 
Mange tager dog bus eller cykel hjem. Flere 
elever foretrækker at benytte cykel i stedet 
for at blive kørt i bil. 
 
Andelen af cyklister, der benytter hjelm, 
ligger over gennemsnittet på landsplan.  
 
En del trafikanter er utilfredse med 
cykelparkeringen ved skolen. 
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Firehøjeskolen, 
Vandel  
Transportmiddel 
  

Hvis du blev kørt 
til skole, hvad er 

så årsagen til 
dette? 

Hvordan kom du til skole?  
Og hvordan vil du helst komme til skole? 
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Firehøjeskolen, 
Vandel  

Brug af cykelhjelm 

  

På skolen På landsplan 

Kilde: Rådet for Sikker Trafik, cykelhjelmstælling 2018 

76% 
89% 

Gennemsnit: 

Hvor tilfreds er du med 
cykelparkeringen på din skole? 
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Fælleshåbsskolen, 
Andkær 
*Tal for skolen samlet 
 
   

Hvordan kom du i 
skole? 

Hvordan kommer du 
hjem fra skole? 

Er du tryg/utryg på 
din vej til skole? 

Skolen indgik ikke i opslagene 2017 grundet 
for få besvarelser.  
 
På Fælleshåbsskolen, Andkær er bil det 
mest benyttede transportmiddel i dag og 
benyttes af mere end en tredjedel af 
eleverne. En stor andel af eleverne 
foretrækker at benytte cykel i stedet for at 
blive kørt. 
 
Skolen har en af undersøgelsens højeste 
andele af cyklister, der benytter hjelm og 
ligger et stykke over gennemsnittet på 
landsplan.  
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Fælleshåbsskolen, 
Andkær  
Transportmiddel 
  

Hvis du blev kørt 
til skole, hvad er 

så årsagen til 
dette? 

Hvordan kom du til skole?  
Og hvordan vil du helst komme til skole? 
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Fælleshåbsskolen, 
Andkær  

Brug af cykelhjelm 

  

På skolen På landsplan 

Kilde: Rådet for Sikker Trafik, cykelhjelmstælling 2018 

76% 
95% 

Gennemsnit: 

Hvor tilfreds er du med 
cykelparkeringen på din skole? 
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Fælleshåbsskolen, 
Gauerslund 
*Tal for skolen samlet 
 
   

Hvordan kom du i 
skole? 

Hvordan kommer du 
hjem fra skole? 

Er du tryg/utryg på 
din vej til skole? 

Skolen indgik ikke i opslagene 2017 grundet 
for få besvarelser.  
 
Fælleshåbsskolen, Gauerslund er blandt de 
skoler i kommunen hvor cyklen benyttes 
mest i dag og benyttes af mere end to 
tredjedele af eleverne. 
 
Andelen af cyklister, der benytter hjelm, 
ligger under gennemsnittet på landsplan.  
 
Der er generelt tilfredshed med 
cykelparkeringen ved skolen.  
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Fælleshåbsskolen, 
Gauerslund  
Transportmiddel 
  

Hvis du blev kørt 
til skole, hvad er 

så årsagen til 
dette? 

Hvordan kom du til skole?  
Og hvordan vil du helst komme til skole? 
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Fælleshåbsskolen, 
Gauerslund  

Brug af cykelhjelm 

  

På skolen På landsplan 

Kilde: Rådet for Sikker Trafik, cykelhjelmstælling 2018 

76% 
75% 

Gennemsnit: 

Hvor tilfreds er du med 
cykelparkeringen på din skole? 
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Grejsdal Skole 
 
   

Hvordan kom du i 
skole? 

Hvordan kommer du 
hjem fra skole? 

Er du tryg/utryg på 
din vej til skole? 

Skolen indgik ikke i opslagene 2017 grundet 
for få besvarelser.  
 
På Grejsdal Skole er cyklen det mest 
benyttede transportmiddel i dag og 
benyttes af mere end halvdelen af eleverne. 
 
Skolen har en af undersøgelsens højeste 
andele af cyklister, der benytter hjelm og 
ligger et stykke over gennemsnittet på 
landsplan.  
 
Der er generelt tilfredshed med 
cykelparkeringen ved skolen.  
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Grejsdal Skole  
Transportmiddel 
  

Hvis du blev kørt 
til skole, hvad er 

så årsagen til 
dette? 

Hvordan kom du til skole?  
Og hvordan vil du helst komme til skole? 
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Grejsdal Skole  

Brug af cykelhjelm 

  

På skolen På landsplan 

Kilde: Rådet for Sikker Trafik, cykelhjelmstælling 2018 

76% 
97% 

Gennemsnit: 

Hvor tilfreds er du med 
cykelparkeringen på din skole? 
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Gårslev Skole 
 
 
   

Hvordan kom du i 
skole? 

Hvordan kommer du 
hjem fra skole? 

Er du tryg/utryg på 
din vej til skole? 

Skolen indgik ikke i opslagene 2017 grundet 
for få besvarelser.  
 
På Gårslev Skole er bilen det mest 
benyttede transportmiddel i dag og 
benyttes af ca. halvdelen af eleverne. 
 
Skolen har en af undersøgelsens højeste 
andele af cyklister, der benytter hjelm og 
ligger et stykke over gennemsnittet på 
landsplan.  
 
Der er generelt tilfredshed med 
cykelparkeringen ved skolen.  
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Gårslev Skole  
Transportmiddel 
  

Hvis du blev kørt 
til skole, hvad er 

så årsagen til 
dette? 

Hvordan kom du til skole?  
Og hvordan vil du helst komme til skole? 
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Gårslev Skole  

Brug af cykelhjelm 

  

På skolen På landsplan 

Kilde: Rådet for Sikker Trafik, cykelhjelmstælling 2018 

76% 
91% 

Gennemsnit: 

Hvor tilfreds er du med 
cykelparkeringen på din skole? 
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Hedegård Friskole 
 
 
 
    

Hvordan kom du i 
skole? 

Hvordan kommer du 
hjem fra skole? 

Er du tryg/utryg på 
din vej til skole? 

Skolen indgik ikke i opslagene 2017 grundet 
for få besvarelser.  
 
På Hedegård Friskole er mange der kommer 
til skole med bus, mens få elever cykler. En 
del elever foretrækker dog at benytte cykel i 
stedet for at blive kørt. 
 
Andelen af cyklister, der benytter hjelm, 
ligger over gennemsnittet på landsplan.  
 
En del trafikanter er utilfredse med 
cykelparkeringen ved skolen.  
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Hedegård Friskole  
Transportmiddel 
  

Hvis du blev kørt 
til skole, hvad er 

så årsagen til 
dette? 

Hvordan kom du til skole?  
Og hvordan vil du helst komme til skole? 
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Hedegård Friskole  

Brug af cykelhjelm 

  

På skolen På landsplan 

Kilde: Rådet for Sikker Trafik, cykelhjelmstælling 2018 

76% 
87% 

Gennemsnit: 

Hvor tilfreds er du med 
cykelparkeringen på din skole? 
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Hældagerskolen 
 
 
 
 
 
  

Hvordan kom du i 
skole? 

Hvordan kommer du 
hjem fra skole? 

Er du tryg/utryg på 
din vej til skole? 

På Hældagerskolen er cykel det mest 
benyttede transportmiddel, og benyttes af 
ca. halvdelen af eleverne. 
 
Andelen af cyklister, der benytter hjelm, 
ligger over gennemsnittet på landsplan.  
 
Der er generelt tilfredshed med 
cykelparkeringen ved skolen.  
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Hældagerskolen  
Transportmiddel 
  

Hvis du blev kørt 
til skole, hvad er 

så årsagen til 
dette? 

Hvordan kom du til skole?  
Og hvordan vil du helst komme til skole? 



   Side 45 Skolevejsanalyse 2019 Via Trafik 

Hældagerskolen  

Brug af cykelhjelm 

  

På skolen På landsplan 

Kilde: Rådet for Sikker Trafik, cykelhjelmstælling 2018 

76% 
84% 

Gennemsnit: 

Hvor tilfreds er du med 
cykelparkeringen på din skole? 
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Jelling Friskole 
 
 
 
 
 
   

Hvordan kom du i 
skole? 

Hvordan kommer du 
hjem fra skole? 

Er du tryg/utryg på 
din vej til skole? 

På Jelling Friskole er cykel det mest 
benyttede transportmiddel, og benyttes af 
over en tredjedel af eleverne. En del elever 
foretrækker desuden at benytte cykel i 
stedet for at blive kørt. 
 
Andelen af cyklister, der benytter hjelm, 
ligger over gennemsnittet på landsplan.  
 
En del trafikanter er utilfredse med 
cykelparkeringen ved skolen.  
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Jelling Friskole  
Transportmiddel 
  

Hvis du blev kørt 
til skole, hvad er 

så årsagen til 
dette? 

Hvordan kom du til skole?  
Og hvordan vil du helst komme til skole? 
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Jelling Friskole  

Brug af cykelhjelm 

  

På skolen På landsplan 

Kilde: Rådet for Sikker Trafik, cykelhjelmstælling 2018 

76% 
85% 

Gennemsnit: 

Hvor tilfreds er du med 
cykelparkeringen på din skole? 
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Karlskov Friskole 
 
 
 
 
 
 
  

Hvordan kom du i 
skole? 

Hvordan kommer du 
hjem fra skole? 

Er du tryg/utryg på 
din vej til skole? 

Skolen indgik ikke i opslagene 2017 grundet 
for få besvarelser.  
 
På Karlskov Friskole er bus meget benyttet, 
mens få benytter cykel. Dette skal ses i 
sammenhæng med skolens placering.  
 
Andelen af cyklister, der benytter hjelm, 
ligger over gennemsnittet på landsplan.  
 
Der er stor tilfredshed med 
cykelparkeringen ved skolen.  



   Side 50 Skolevejsanalyse 2019 Via Trafik 

Karlskov Friskole  
Transportmiddel 
  

Hvis du blev kørt 
til skole, hvad er 

så årsagen til 
dette? 

Hvordan kom du til skole?  
Og hvordan vil du helst komme til skole? 



   Side 51 Skolevejsanalyse 2019 Via Trafik 

Karlskov Friskole  

Brug af cykelhjelm 

  

På skolen På landsplan 

Kilde: Rådet for Sikker Trafik, cykelhjelmstælling 2018 

76% 
85% 

Gennemsnit: 

Hvor tilfreds er du med 
cykelparkeringen på din skole? 



   Side 52 Skolevejsanalyse 2019 Via Trafik 

Kirkebakkeskolen 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hvordan kom du i 
skole? 

Hvordan kommer du 
hjem fra skole? 

Er du tryg/utryg på 
din vej til skole? 

På Kirkebakkeskolen er gang det mest 
benyttede transportmiddel, men også 
mange cykler. Andelen af elever, der bliver 
kørt i bil, er lav.  
 
Skolen har en af undersøgelsens højeste 
andele af cyklister, der benytter hjelm og 
ligger et stykke over gennemsnittet på 
landsplan.  
 
Nogle trafikanter er utilfredse med 
cykelparkeringen ved skolen. De fleste er 
dog tilfredse. 



   Side 53 Skolevejsanalyse 2019 Via Trafik 

Kirkebakkeskolen  

Transportmiddel 
  

Hvis du blev kørt 
til skole, hvad er 

så årsagen til 
dette? 

Hvordan kom du til skole?  
Og hvordan vil du helst komme til skole? 



   Side 54 Skolevejsanalyse 2019 Via Trafik 

Kirkebakkeskolen  

Brug af cykelhjelm 

  

På skolen På landsplan 

Kilde: Rådet for Sikker Trafik, cykelhjelmstælling 2018 

76% 
93% 

Gennemsnit: 

Hvor tilfreds er du med 
cykelparkeringen på din skole? 



   Side 55 Skolevejsanalyse 2019 Via Trafik 

Lukas Skolen 
 
 
 
 
 
 
  

Hvordan kom du i 
skole? 

Hvordan kommer du 
hjem fra skole? 

Er du tryg/utryg på 
din vej til skole? 

Skolen indgik ikke i opslagene 2017 grundet 
for få besvarelser.  
 
På Lukas Skolen er cykel det mest 
benyttede transportmiddel, og benyttes af 
knap halvdelen af eleverne.  
 
Andelen af cyklister, der benytter hjelm, 
ligger over gennemsnittet på landsplan.  
 
En del trafikanter er utilfredse med 
cykelparkeringen ved skolen. De fleste er 
dog tilfredse.  



   Side 56 Skolevejsanalyse 2019 Via Trafik 

Lukas Skolen  
Transportmiddel 
  

Hvis du blev kørt 
til skole, hvad er 

så årsagen til 
dette? 

Hvordan kom du til skole?  
Og hvordan vil du helst komme til skole? 



   Side 57 Skolevejsanalyse 2019 Via Trafik 

Lukas Skolen  

Brug af cykelhjelm 

  

På skolen På landsplan 

Kilde: Rådet for Sikker Trafik, cykelhjelmstælling 2018 

76% 
78% 

Gennemsnit: 

Hvor tilfreds er du med 
cykelparkeringen på din skole? 



   Side 58 Skolevejsanalyse 2019 Via Trafik 

Mølholm Skole 
 
 
 
 
 
   

Hvordan kom du i 
skole? 

Hvordan kommer du 
hjem fra skole? 

Er du tryg/utryg på 
din vej til skole? 

På Mølholm Skolen er gang det mest 
benyttede transportmiddel, men der er også 
en stor andel der cykler. De fleste elever 
føler sig trygge ved deres skolevej.  
 
Andelen af cyklister, der benytter hjelm, 
ligger over gennemsnittet på landsplan.  
 
Kun få trafikanter er utilfredse med 
cykelparkeringen ved skolen.  



   Side 59 Skolevejsanalyse 2019 Via Trafik 

Mølholm Skole  
Transportmiddel 
  

Hvis du blev kørt 
til skole, hvad er 

så årsagen til 
dette? 

Hvordan kom du til skole?  
Og hvordan vil du helst komme til skole? 



   Side 60 Skolevejsanalyse 2019 Via Trafik 

Mølholm Skole  

Brug af cykelhjelm 

  

På skolen På landsplan 

Kilde: Rådet for Sikker Trafik, cykelhjelmstælling 2018 

76% 
79% 

Gennemsnit: 

Hvor tilfreds er du med 
cykelparkeringen på din skole? 



   Side 61 Skolevejsanalyse 2019 Via Trafik 

NOVAskolen 
 
 
 
 
 
 
  

Hvordan kom du i 
skole? 

Hvordan kommer du 
hjem fra skole? 

Er du tryg/utryg på 
din vej til skole? 

Skolen indgik ikke i opslagene 2017 grundet 
for få besvarelser.  
 
På NOVAskolen er gang det mest benyttede 
transportmiddel. Cykel fylder mindre.  
 
Andelen af cyklister, der benytter hjelm, er 
lavt og under gennemsnittet på landsplan.  
 
Kun få trafikanter er utilfredse med 
cykelparkeringen ved skolen.  



   Side 62 Skolevejsanalyse 2019 Via Trafik 

NOVAskolen  
Transportmiddel 
  

Hvis du blev kørt 
til skole, hvad er 

så årsagen til 
dette? 

Hvordan kom du til skole?  
Og hvordan vil du helst komme til skole? 



   Side 63 Skolevejsanalyse 2019 Via Trafik 

NOVAskolen  

Brug af cykelhjelm 

  

På skolen På landsplan 

Kilde: Rådet for Sikker Trafik, cykelhjelmstælling 2018 

76% 
40% 

Gennemsnit: 

Hvor tilfreds er du med 
cykelparkeringen på din skole? 



   Side 64 Skolevejsanalyse 2019 Via Trafik 

Skibet Skole 
 
 
 
 
 
   

Hvordan kom du i 
skole? 

Hvordan kommer du 
hjem fra skole? 

Er du tryg/utryg på 
din vej til skole? 

Skolen indgik ikke i opslagene 2017 grundet 
for få besvarelser.  
 
På Skibet Skole er cykel det mest benyttede 
transportmiddel, men mange bliver kørt i 
skole.  
 
Skolen har en af undersøgelsens højeste 
andele af cyklister, der benytter hjelm og 
ligger et stykke over gennemsnittet på 
landsplan.  
 
Kun få trafikanter er utilfredse med 
cykelparkeringen ved skolen.  



   Side 65 Skolevejsanalyse 2019 Via Trafik 

Skibet Skole  
Transportmiddel 
  

Hvis du blev kørt 
til skole, hvad er 

så årsagen til 
dette? 

Hvordan kom du til skole?  
Og hvordan vil du helst komme til skole? 



   Side 66 Skolevejsanalyse 2019 Via Trafik 

Skibet Skole  

Brug af cykelhjelm 

  

På skolen På landsplan 

Kilde: Rådet for Sikker Trafik, cykelhjelmstælling 2018 

76% 
97% 

Gennemsnit: 

Hvor tilfreds er du med 
cykelparkeringen på din skole? 



   Side 67 Skolevejsanalyse 2019 Via Trafik 

Steiner Skolen i 
Vejle 
 
 
 
 
 
  

Hvordan kom du i 
skole? 

Hvordan kommer du 
hjem fra skole? 

Er du tryg/utryg på 
din vej til skole? 

Skolen indgik ikke i opslagene 2017 grundet 
for få besvarelser.  
 
På Steiner Skolen i Vejle er bil det mest 
benyttede transportmiddel, men mange af 
de elever, der bliver kørt i skole, cykler hjem.  
 
Skolen har en af undersøgelsens højeste 
andele af cyklister, der benytter hjelm og 
ligger et stykke over gennemsnittet på 
landsplan.  
 
De fleste er tilfredse med cykelparkeringen 
ved skolen.   



   Side 68 Skolevejsanalyse 2019 Via Trafik 

Steiner Skolen i 
Vejle  
Transportmiddel 
  

Hvis du blev kørt 
til skole, hvad er 

så årsagen til 
dette? 

Hvordan kom du til skole?  
Og hvordan vil du helst komme til skole? 



   Side 69 Skolevejsanalyse 2019 Via Trafik 

Steiner Skolen i 
Vejle  

Brug af cykelhjelm 

  

På skolen På landsplan 

Kilde: Rådet for Sikker Trafik, cykelhjelmstælling 2018 

76% 
94% 

Gennemsnit: 

Hvor tilfreds er du med 
cykelparkeringen på din skole? 



   Side 70 Skolevejsanalyse 2019 Via Trafik 

Vinding Skole 
 
 
 
 
 
 
  

Hvordan kom du i 
skole? 

Hvordan kommer du 
hjem fra skole? 

Er du tryg/utryg på 
din vej til skole? 

På Vinding Skole i Vejle er cykel det mest 
benyttede transportmiddel og benyttes af 
knap to tredjedele af eleverne.  
 
Andelen af cyklister, der benytter hjelm, 
ligger over gennemsnittet på landsplan.  
 
Kun få trafikanter er utilfredse med 
cykelparkeringen ved skolen.  



   Side 71 Skolevejsanalyse 2019 Via Trafik 

Vinding Skole  
Transportmiddel 
  

Hvis du blev kørt 
til skole, hvad er 

så årsagen til 
dette? 

Hvordan kom du til skole?  
Og hvordan vil du helst komme til skole? 



   Side 72 Skolevejsanalyse 2019 Via Trafik 

Vinding Skole  

Brug af cykelhjelm 

  

På skolen På landsplan 

Kilde: Rådet for Sikker Trafik, cykelhjelmstælling 2018 

76% 
79% 

Gennemsnit: 

Hvor tilfreds er du med 
cykelparkeringen på din skole? 



   Side 73 Skolevejsanalyse 2019 Via Trafik 

Ødsted Skole 
 
 
 
 
 
 

Hvordan kom du i 
skole? 

Hvordan kommer du 
hjem fra skole? 

Er du tryg/utryg på 
din vej til skole? 

På Ødsted Skole i Vejle er cykel det mest 
benyttede transportmiddel og benyttes af 
knap halvdelen af eleverne. Der er også en 
stor andel som går.   
 
Andelen af cyklister, der benytter hjelm, 
ligger over gennemsnittet på landsplan.  
 
Kun få trafikanter er utilfredse med 
cykelparkeringen ved skolen.  



   Side 74 Skolevejsanalyse 2019 Via Trafik 

Ødsted Skole 

Transportmiddel  
  

Hvis du blev kørt 
til skole, hvad er 

så årsagen til 
dette? 

Hvordan kom du til skole?  
Og hvordan vil du helst komme til skole? 



   Side 75 Skolevejsanalyse 2019 Via Trafik 

Ødsted Skole  

Brug af cykelhjelm 

  

På skolen På landsplan 

Kilde: Rådet for Sikker Trafik, cykelhjelmstælling 2018 

76% 
86% 

Gennemsnit: 

Hvor tilfreds er du med 
cykelparkeringen på din skole? 



   Side 76 Skolevejsanalyse 2019 Via Trafik 

 
 


