Bag materialet
”Villads fra Valby – Sikker i trafikken”

Læringsmaterialet ”Villads fra Valby – Sikker i trafikken” er udviklet i et samarbejde mellem Børneulykkesfonden, forlaget Høst & Søn, forfatteren
Anne Sofie Hammer og illustratoren Dina Gellert ud fra et ønske om at
skabe gode og sikre trafikvaner hos børn. Du kan finde meget mere information om partnerne bag kampagnen, om materialet og om trafiksikkerhed på
vores kampagnesite www.sikkeritrafikken.dk – hvor du også du kan finde
et lille print-selv hæfte med Villads og sjove trafikopgaver, som dit barn kan
hygge sig med en eftermiddag eller under en lang køretur på bagsædet.
God fornøjelse!
Børneulykkesfonden
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Mere trafik med Villads fra Valby

Børneulykkesfonden og Høst &Søn har i samarbejde
udviklet børnebogen - “Villads fra Valby Sikker i
trafikken”. En sjov og legende trafikindføring
i børnehøjde.
På baggrund af korte faktatekster og store myldrebilleder af genkendelige trafiksituationer lægger
bogen op til en samtale om, hvad Villads og andre
trafikanter glemmer og gør forkert. Bagest i bogen
er der en trafikquiz, hvor barnet kan tjekke sin viden
om trafik, samt et sjovt trafikbrætspil.
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Forældrefolder

Kære forældre
Her i institutionen/skolen, har vi haft fokus på sikkerheden i trafikken og
arbejdet med materialet ”Villads fra Valby – Sikker i trafikken”. Med udgangspunkt i situationer som børnene kender fra hverdagen, har vi lært en
masse om trafiksikkerhed, fx hvordan man kommer godt og sikkert over
vejen, hvad man skal passe særligt på i området omkring institutionen/skolen,
om lyskryds, fodgængerfelter, skilte, cyklister og om reflekser og andet
sikkerhedsudstyr. Alt sammen med fokus på, hvordan man kan passe godt
på sig selv og andre i trafikken.

Hvorfor fokus på trafiksikkerhed?

At færdes sikkert i trafikken, er noget der kræver hjælp og øvelse. Der er
mange ting, man skal være opmærksom på og holde øje med. Det er ikke
altid helt nemt, og er man ny i trafikken, skal man lige lære det. Heldigvis
bliver man hurtigt meget mere sikker, med en grundlæggende viden om
trafikreglerne, gode vaner og øvelse. Derfor er det så godt, at hjælpe
børnene med at færdes sikkert i trafikken – så kan de nemlig allerede i en
tidlig alder blive rigtig gode og sikre trafikanter!

Hvem er Villads fra Valby?

Villads bor i Valby med sin søster, sin mor og sin far. Villads er en rigtig sød
dreng, der faktisk prøver at gøre alting rigtigt, men ofte ender det alligevel
med at han får rodet sig ud i problemer. Sådan er det også med trafikken,
for selvom Villads faktisk altid prøver at gøre alting helt rigtigt, så er det
sådan med trafikregler, at de tit kan være svære at huske, fordi der sker så
mange ting hele tiden. Under forløbet med Villads fra Valby – Sikker i
trafikken, har børnene hjulpet Villads med at gøre tingene rigtigt i trafikken
og samtidig selv lært en masse. I kan også downloade et lille hæfte med
trafikopgaver på www.sikkeritrafikken.dk, hvor dit barn kan hjælpe Villads
med at blive endnu bedre i trafikken!.

Hvad kan jeg gøre som forælder?

Det bedste du kan gøre for at hjælpe dit barn med at blive sikker i trafikken,
er at være en god rollemodel. Når du helt naturligt er med til at vise dit
barn, hvordan man færdes sikkert i trafikken, hjælper du dit barn med at
opbygge gode, sikre vaner. Når dit barn ser, at du fx går sikkert over vejen,
stopper for rødt eller bruger reflekser, så kommer de gode vaner meget
nemmere.
Det er altid en god idé at tale med dit barn om, hvordan man færdes i
trafikken, og nu hvor dit barn har haft om emnet i institutionen/skolen,
er der et godt udgangspunkt for også at tale om trafik derhjemme. Spørg
gerne ind til, hvad dit barn har lært om og lavet i institutionen/skolen, dit
barn vil sikkert synes det er spændende at fortælle om, og det er altid godt
at få vendt tingene en ekstra gang.
Anne Sofie Hammer
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