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Princip vedr. cykling med børn i forbindelse med aktiviteter i skole og SFO 

Det er en rigtig god idé, at børn lærer at transportere sig selv rundt i skolens nærmiljø og ind til 

byen. 

Det giver gode muligheder for at skabe læring andre steder end på skolen og er med til at åbne 

verden for børnene. 

Det skal foregå på en tryg og sikker måde, da det skal være en god oplevelse for såvel elever som 

lærere/pædagoger, og derfor er det vigtigt med en lovlig/sikker cykel og en cykelhjelm.
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Alle elever skal cykle med cykelhjelm. 

Det er forældrenes og elevens ansvar, at cyklen er lovlig, og at eleven har cykelhjelm på, når man 

cykler i skoleregi. 

De elever, der ingen cykelhjelm har, låner en cykelhjelm af skolen så længe lager haves. Hvis alle 

skolen cykelhjelme er udlånt, kan det i yderste konsekvens betyde, at eleven må blive på skolen. 

 

Der lavet følgende aftale på Tingløkkeskolen: 

0. kl. tager ikke på cykeltur i skoleregi. 

1. – 2. kl. 

Der kan laves aftaler for et arrangement ad gangen, hvor forældrene skriftligt tilkendegiver evt. via 

intraen, at deres barn må deltage. 

Det er skolens opgave at informere forældrene om formål med turen med en angivelse af 

cykelruten. 

                                                        
1 Cykelhjelmens betydning 

 Hvert år dør omkring 30 cyklister i trafikken – 35 % af dem pga. hovedskader 

 Vi kan redde omtrent 5-10 cyklisters liv og undgå omkring 800 hovedskader om året, hvis alle cykler med 
hjelm 

 I 2010 kom mere end 3000 på skadestue som følge af hovedskader – heraf 1500 med hjerne- og kranieskader. 
Omkring halvdelen af dem ville være sluppet uden skader, hvis de havde brugt cykelhjelm. 

Kilde: http://sites.sikkertrafik.dk/Skole/Undervisning/CP/L%C3%A6rerforside/Forberedelse/Om-

CP/Fakta-om-cykelulykker.aspx 

 



      

  

Hvis der er tale om et arrangement i forbindelse med undervisningen, og der er elever, der ikke kan 

cykle, er det de ansvarlige for turen, der sørger for at etablere aftaler om transport af de elever, der 

ikke cykler. 

En klasse skal ledsages af min. 3 voksne 

Hvis flere klasser er afsted sammen skal antallet af voksne svare til antallet af klasser + 2 

Det er altid en stor hjælp, hvis forældrene vil være behjælpelige med transport. 

3. – 5. kl. 

Skolens medarbejdere kan planlægge, at eleverne kan cykle med ledsagelse af min. 2 voksne til en 

klasse, til arrangementer i forbindelse med undervisningen. 

Hvis flere klasser er afsted sammen, skal antallet af voksne svare til antallet af klasser, men 

medarbejderne skal altid vurdere i forhold til klassestørrelser og elevsammensætning. 

Hvis en elev ikke har en cykel, er det lærerens opgave at anvise en alternativ transportmulighed. 

Det er altid en stor hjælp, hvis forældrene vil være behjælpelige med transport. 

Elever på 5. årgang, der cykler til idræt i Klostermarkhallen, er undtaget fra dette princip. 3. – og 4. 

årgang skal gå til idræt i Klostermarkhallen. 

 

6. – 9. kl. 

Lærerne kan planlægge, at eleverne cykler uden ledsagelse til aktiviteter i lokalområdet eller ind til 

byen.  

F.eks. kan det anvises, hvor eleverne skal mødes med læreren og hvad tid. 

På 6. årgang tilbyder læreren at cykle sammen med de elever, der gerne vil det. 

Hvis man vælger at cykle samlet, kan en lærer cykle med elever svarende til en klasse. 

Hvis en elev møder op til undervisning uden for skolens område uden cykelhjelm, cykler eleven 

med klassen retur til skolen, og forældrene kontaktes efterfølgende vedr. skolens princip. 

Særligt for 8. og 9. kl.: 

Elever med forældretilladelse til at forlade skolens område i skoletiden, må cykle tilbage til skolen 

efter arrangement uden ledsagelse af en lærer. 
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