
STOP, KIG, VINK

Presenter
Presentation Notes
BaggrundsinformationOver 1,2 millioner mennesker dør årligt i trafikulykker og tunge køretøjer er involveret i 10% af disse. Det svarer til mere en 3.400 dødsfald om dagen. Ydermere estimerer Verdenssundhedsorganisationen (WHO), at såfremt der ikke gøres noget, så vil tallet stige med 45% inden for 15 år.Sikkerhed – vores kerneværdiVolvo har fokuseret på sikkerhed, siden virksomheden blev grundlagt i 1927. Vores sikkerhedsvision er Nul Ulykker. Virksomhedens indsats inden for sikkerhed spænder fra forskning i trafik til at udvikle banebrydende sikkerhedsfunktioner til vores produkter for at sikre chaufføren og andre trafikanter. Men vi vil gerne kunne gøre mere end det. Og til det, har vi brug for din hjælp.Stop, Kig, VinkEt projekt, som vi tror vi kan gøre og har gjort en ægte forskel inden for trafiksikkerhed med er at hjælpe børn med at forstå, hvordan de kan agere sikkert omkring lastbiler, busser, biler etc. Vi er virkelig dedikerede til at forklare Stop, Kig, Vink konceptet til så mange børn, som vi kan. Denne besked kan gøre en forskel, der redder liv. Hvor mange børn kan du nå ud til og tale med om Stop, Kig, Vink?Hvordan materialet skal anvendesBrug de følgende slides til at skabe en dialog med børnene. Gentag og forklar hovedbudskaberne. Naturligvis behøver du ikke at følge manuskriptet ord for ord. Skulle du ønske at lave en fuld træningsaktivitet på en skole (med hjælp fra en lærer), i en ungdomsklub eller i samarbejde med myndighederne, så er et mere omfattende kit med flere komponenter tilgængeligt. Kontakt Helle Hessel (helle.hessel@volvo.com / tlf. 40 16 06 37) for mere information.



STOP KIG VINK

Presenter
Presentation Notes
Skab en dialog med spørgsmål som:Har du hørt om Stop, Kig, Vink før? Ved du, hvad det er? Hvis du forestiller dig et vejkryds, hvilken type køretøjer tænker du så på? Forklar at:Disse tre ord Stop, Kig, Vink er magiske ord i trafikken. I dag vil vi gennemgå, hvad de betyder, og hvorfor de er så vigtige. Men inden vi gennemgår Stop, Kig og Vink, har I så nogensinde tænkt over, hvorfor de store køretøjer på gaden er der? 



Presenter
Presentation Notes
Skab en dialog med spørgsmål som:Har I nogensinde tænkt over, hvorfor vi har lastbiler? Hvilken funktion har lastbiler?Hvilke forskellige slags lastbiler kan I komme i tanker om? Hvordan ville det være, hvis vi ikke havde lastbiler?Hvorfor har vi busser? Hvordan ville det være uden busser?Forklar at:Mange lastbiler bruges til at transportere ting fra et sted til et andet. Her ser vi  en lastbil, der leverer brød fra en bager til en café. Lastbiler leverer også stort set alt, I bruger derhjemme – møbler, legetøj, mad, biler og endda de mursten og træ, jeres hus er bygget af. Andre lastbiler I måske kender er brandbiler, skraldebiler eller cementbiler. Vi har brug for lastbiler for at vores verden fungerer. Hvis vi ikke havde lastbiler, så ville vores skrald ikke blive fjernet, ildebrande ville ikke blive slukket og mad ville ikke blive leveret til supermarkeder, butikker, restauranter eller cafeer. Vi har også brug for busser, idet de er en meget effektiv måde at transportere mange mennesker på én gang. 



Presenter
Presentation Notes
Skab en dialog med spørgsmål som:Har du nogensinde tænkt på, hvor stor en lastbil er?Er alle lastbiler samme størrelse?Forklar at:Lastbiler og busser varierer i størrelse alt efter, hvad de bruges til. En skraldebil er ret lille, fordi den skal kunne køre igennem byerne og ind i gaderne i centrum for at indsamle skrald. Den har forskellige beholdere til forskellige typer skrald, såsom papir, plastik, metal og glas. For at kunne have plads til så meget som muligt bliver skraldet komprimeret, inden det køres på genbrugspladsen. De største og længste lastbiler kaldes vogntog eller trækker-trailer, da de har deres læs i trailer. De kører som regel store læs over lange afstande på motorvejen, f.eks. transporterer de frugt fra Spanien til Danmark. Dette køretøj er ca. fire en halv meter højt og 16,5 meter lang med en anhænger på. Det er cirka lige så højt som en hungiraf og endnu længere end 3-4 almindelige biler!



Presenter
Presentation Notes
Skab en dialog med spørgsmål som:Hvordan tror I, at det føles at sidde i en lastbil, der er så stor?Hvor mange personer kan I se på billedet? Synes I, at det var svært at se dem alle sammen? Hvad kan I gøre i trafikken for at sikre, at chaufføren ser jer?Forklar at:Det er muligvis svært at se, hvad der er rundt om en lastbil eller en bus. Det skyldes, at køretøjet er stort og at – for lastbilers vedkommende – chaufføren sidder så højt oppe. Chaufføren skal læne sig frem og til siderne for at sikre, at han ser det hele. Han bruger også spejlene for at se, hvad der er bag ham, ved siden af ham og tæt foran ham.   Selv om vi kan se lastbilen, er det ikke sikkert at lastbilchaufføren kan se os.Derfor er det vigtigt altid at forsøge at få øjenkontakt med chaufføren, så du er sikker på, at han eller hun ser dig. 
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Presentation Notes
Skab en dialog med spørgsmål som:Siden chaufføren sidder så højt oppe i et stort køretøj, tror I så, at det er muligt for chaufføren at se alle cyklisterne på billedet?Hvilke af disse cykler tror I, at det er sværest at se inde fra førerhuset? Hvilke af disse cykler tror I har den sikreste placering?Forklar at:Når I cykler i trafikken er det særligt vigtigt at huske, at chaufføren måske ikke ser jer.  Chaufføren skal læne sig over og bruge spejlene for at kunne se alle cyklisterne på billedet. De sværeste cyklister at se er de tre forreste. Den grønne cykel på højre side af lastbilen kan også være svær for chaufføren at se. De sikreste cyklister er dem, der er længere tilbage. 



Situation med cykel

Presenter
Presentation Notes
Skab en dialog med spørgsmål som:Har I nogensinde set en lastbil dreje i et lyskryds? Hvordan så det ud?  Ved I hvordan man sikrer sig, når man cykler ved siden af en lastbil?Forklar at:Den mest hyppige ulykke, der involverer cykler og lastbiler er, når lastbilen skal til at dreje til højre, som i denne situation. I det tilfælde er der en risiko for, at chaufføren ikke ser jer, hvilket kan medføre en alvorlig ulykke. Lastbiler og busser har en større drejeradius end biler. De kan ikke dreje til højre lige ved den højre kantsten, hvilket betyder, at de kører ligeud ind i krydset, inden de begynder at dreje. Så hvis I befinder jer ved siden af eller bag en lastbil eller bus, så kan det se ud som om den kører ligeud, mens den faktisk gør sig klar til at dreje. For at få en ide om, hvilken vej køretøjet kører, kan du se på blinklysene. Hvis de blinker, så skal køretøjet til at dreje. Men chaufføren kan dog have glemt at tænde blinklyset. Så for at være på den sikre side, skal I altid stoppe ved lyskryds – ikke for tæt på cykelovergangen og altid bagved anhængeren, som I kan se på billedet. Vent indtil lastbilen eller bussen er kørt, før du kører videre. 



Presenter
Presentation Notes
Skab en dialog med spørgsmål som:Hvis I er på gåben, ved I så hvor I skal gå over vejen?Hvad er det første, I skal gøre, når I kommer til en vej?Forklar at:Hvis I skal til at krydse vejen, så skal I altid bruge en fodgængerovergang. Før I krydser vejen, sørg for at STOPPE helt. Forklar, at STOP er det første magiske ord, som de skal huske.



Presenter
Presentation Notes
Skab en dialog med spørgsmål som:Når I er stoppet, hvad er så det næste, I skal gøre? I hvilken retning skal man kigge, inden man krydser vejen?Forklar at:Før man krydser vejen er det vigtigt at KIGGE sig omkring. �Du skal først se til venstre, så til højre og så til venstre igen. Og husk, gå aldrig ud på vejen, når der kommer et køretøj.Hvis et køretøj stopper, så søg øjenkontakt med chaufføren
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Presentation Notes
Skab en dialog med spørgsmål som:Hvordan ved I, at chaufføren har set jer? Hvad kan I gøre for at sikre, at chaufføren har set jer? Er det nok, at DU vinker? Forklar at:Som sagt, så kan chaufføren have svært ved at se alt omkring lastbilen eller bussen. Så selv hvis det er nemt for os at se køretøjet, så kan vi ikke være sikre på, at chaufføren har set os.For at sørge for, at der ikke sker nogen alvorlige ulykker, så er det vigtigt altid at få øjenkontakt med chaufføren, så I er sikre på, at han eller hun har set jer. For at sikre, at du har chaufførens opmærksomhed, så VINK og vent til chaufføren vinker tilbage. Nu kan du krydse vejen. 



STOP KIG VINK

Presenter
Presentation Notes
Sørg for at børnene har forstået hovedbudskabet ved hjælp af spørgsmål som:Kan I huske, hvad Stop, Kig, og Vink betyder?Hvornår skal I bruge Stop, Kig, Vink?Har I allerede prøvet det?Hvorfor skal I bruge Stop, Kig, Vink?Opsummer:Vi har nu været igennem de magiske ord Stop, Kig, Vink. Før I krydser vejen, så sørg for at  STOPPE helt. Før I krydser vejen er det vigtigt at KIGGE jer nøje rundt. Kig først til venstre, så til højre og til sidst til venstre igen. Søg øjenkontakt med chaufføren. For at sikre, at I har fået chaufførens opmærksomhed, så VINK og vent indtil chaufføren vinker tilbage. Grunden til, at I altid skal vinke og vente på, at chaufføren vinker tilbage er, at vi ikke kan være sikre på, at chaufføren har set jer, selvom I har set køretøjet. Kan I huske det?Så sørg altid for at Stop, Kig og Vink, før I krydser vejen for at undgå ulykker. 
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