
Kære klasselærer i 2. klasse
Værsgo – en gratis gave til klassen 
I kassen er der en flot, grøn refleksvest til alle dine elever i 2. klasse. Der er også et par bøger til hele 2. årgang 
eller skolebiblioteket. Bogen hedder Brumbassen i trafikken. Eleverne får også et bogmærke hver.

Hvorfor gave fra Lastbilkaravanen?
Lastbilkaravanen er en landsdækkende kampagne, som handler om trafiksikkerhed og lastbiler for de yngste
trafikanter. Vores mål er mere tryghed og forståelse blandt trafikanterne.

Lastbilkaravanen har tre vigtige huskeregler til cyklisterne:

1. Bliv bag ved lastbilen, når den kommer først til et kryds
2. Bliv foran lastbilen, når cyklisten kommer først til et kryds
3. Bliv væk fra lastbilens højre forhjul.

Hvad kan du bruge gaverne til?
Fortæl dine elever, at de skal have vesten på, når de er ude i trafikken. Så kan de lettere blive set af de andre
trafikanter. I kan også have den på, når klassen er på tur.

Brumbassen i trafikken handler også om trafiksikkerhed. Den kan ligge i jeres læsekasse, eller I kan læse den, mens 
I spiser madpakker. Bogen kan I også få læst op på www.lastbilkaravanen.dk under ”Leg med Magda”.

Bogmærket viser, hvad en lastbil kører med. Og på bagsiden viser den de tre huskeregler.

Lastbilkaravanen som en del af undervisningen
På www.lastbilkaravanen.dk under ”Leg med Magda” er der et helt univers af materialer, som du kan bruge til un-
dervisningen, når I skal arbejde med trafiksikkerhed. Her er alt fra sjove sange til matematikopgaver.

Hvem står bag Lastbilkaravanen? 
ITD har udviklet Lastbilkaravanen for at sætte større fokus på trafiksikkerhed hos indskolingsbørn i hele Danmark.
ITD er en brancheorganisation for danske transport- og logistikvirksomheder. Derfor føler vi, at vi har et særligt 
ansvar for at sætte fokus på trafiksikkerhed.

Inden Covid-19 besøgte Lastbilkaravanen hvert år over 3.000 elever i kampagneugen, 
hvor de lærte om trafiksikkerhed og lastbiler. Det kan vi ikke nu, men emnet er lige 
så vigtigt. Derfor kører Lastbilkaravanen også i år, for fokus på trafiksikkerhed er 
med til at redde liv.

Tak for din hjælp
Tak, fordi du vil være med til at sætte fokus på trafiksikkerhed i din 2. klasse.

Du må også meget gerne orientere elevernes forældre om Lastbilkaravanen. 
På næste side er der et forslag til, hvad du kan skrive til dem på AULA. Det 
er også på www.lastbilkaravanen.dk, hvor du kan kopiere teksten fra.

Har du spørgsmål eller andet, så er du meget velkommen til at skrive 
til projektleder på Lastbilkaravanen, Malene Vitus, mvo@itd.dk. Er der 
ikke veste nok til alle elever, så kontakt Malene Vitus.

Trafiksikre hilsner fra   
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