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DEN CYKELVENLIGE SKOLE 
 
Fag: Færdsel  
Tidsforbrug: 1 lektion + 1 lektion til samtale og fælles brev 
Materialer: Elevark Trafikrapport  
 

En cykelvenlig skole er en skole, hvor børn og voksne cykler til og fra skole, og hvor cyklen er en 

integreret del af elevernes hverdag. Altså vil vi gerne have flere til at være glade for og trygge ved 

at cykle, og dermed få cyklen til at blive en fast del af hverdagen – også i skoledagen. 

 

I denne opgave skal I tage temperaturen på, hvordan de trafikale forhold er rundt om skolen.  

 Er det sikkert at cykle her? 

 Er der skolepatruljer til at hjælpe?  

 Er der meget trafik om morgenen? 

 Hvor mange biler kører forbi på 1 minut? 

 Er der mulighed for at parkere sin cykel sikkert og måske 

også tørt? 

 Er der cykelsti til skolen? 

 

Uden for skolen 

I skal i overtøjet og ud for at iagttage trafikken ved skolen.  

Eleverne kan nu få øjnene op for forholdene på og omkring jeres skole. 

I skal sørge for at komme rundt om de emner, som er på elevens trafikrapport.  

Tal sammen om elevernes svar. 

 

I klassen 

Inde skal I skrive et brev til jeres skoleinspektør.  

I brevet skal der stå følgende: 

- Hvad I har set i trafikken omkring skolen 
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- Hvordan I oplever forholdene for cyklisterne på skolen 

- Hvad I synes, der skal ændres, så det bliver mere trafiksikkert 

- Hvordan I kunne blive mere glade for at cykle til og i skolen 

- Hvordan I synes, at cyklen kan bruges i løbet af skoledagen. 

 

Aflever brevet hos inspektøren. Måske er I heldige, at inspektøren tager sig tid til at komme i 

klassen og give et svar. 

 

Mål Færdsel 

Trafikal adfærd 

- Egen sikkerhed 

- Andre trafikanter 

 

Forfatter: Anne Hindkjær, Udeskolelærer 


