VELKOMMEN TIL

ALLE BØRN CYKLER
Mandag den 5. september går starten til Alle Børn Cykler. I år præsenterer vi en
helt ny indsats særligt til udskolingen, og i guiden her finder du alt, hvad du har
brug for at vide om kampagnen. Se også optaktsvideoen sammen med dine
elever, så I alle bliver klædt godt på til to ugers boblende cykelglæde. Find den
på alleboerncykler.dk/video.
Vi håber, at dine elever får cyklet masse i løbet af kampagnen og bliver mere bevidste om den positive
rolle, som cyklen kan spille for dem selv og for vores samfund - både nu og her og i fremtiden.
Rigtig god fornøjelse.

HVILKEN LÆRER FORTJENER ALLE BØRN CYKLER PRISEN?
Som noget nyt hylder vi med Alle Børn Cykler Prisen i år også én af de mange lærere, der
bærer cykelglæden videre til deres elever. Det kan fx være en lærer, der bruger cyklen
meget aktivt i undervisningen, eller som har hjulpet elever i gang med at cykle. Er der en
cykelglad lærer på dit barns skole, der fortjener et skulderklap? Så læs mere, og nominer
vedkommende, på alleboerncykleralliancen.dk/ABCprisen.

Alle Børn Cykler Prisen uddeles på vegne af Alle Børn Cykler Alliancen, som er et
partnerskab af organisationer, kommuner, regioner, virksomheder og andre, der ønsker
at styrke børnecykelkulturen i Danmark.

VIGTIGE DATOER
2. oktober: Frist for indtastning af klassens resultater
3. oktober: Lodtrækning om seje mountainbikes og meget andet
7. oktober: Vinderne får direkte besked og offentliggøres på alleboerncykler.dk

ÅRETS TRE AKTIVITETER FOR UDSKOLINGEN
Årets særlige udskolingsindsats består af ”Cykeldysten”, to spændende debatforløb til faget dansk og en
række særkonkurrencer KUN for udskolingen. I kan frit vælge aktiviteterne til og fra, som I har lyst.

1. Cykeldysten: Kom op på cyklerne – og vind 3.000 kr. til en klassefest
I to uger samler eleverne point til klassen ved at cykle så mange dage som muligt. Alle elever kan være
med – også selvom de har langt til skole. Både cykelture i skoletiden, i fritiden og i weekenden tæller
nemlig med. Der er ekstra point for at cykle med hjelm og for at tjekke, at cyklen har det lovpligtige
udstyr og er køreklar.
Klassens samlede points bliver omregnet til lodder i konkurrencen om flotte præmier. Som
udskolingsklasse er I dels med i en særlodtrækning kun for udskolingen, hvor den heldige vinderklasse
får et gavekort på 3.000 kr. til Coop 365 til indkøb til et brag af en klassefest. Dels konkurrerer I med alle
deltagende klasser om en lang række andre præmier bl.a. nye mountainbikes til alle elever i klassen OG
klassens lærer. Så der er meget at kæmpe for.
Sådan gør du
• På alleborncykler.dk/profil har du nem adgang til alt, hvad du skal bruge til årets Alle Børn Cykler
• Print køreskemaet og hæng det op i klassen, så eleverne kan skrive deres cykeltjek,
cykeldage og hjelmdage på
• Se optaktsvideoen sammen med dine elever
• Tæl pointene sammen, når Alle Børn Cykler er slut
• Indtast resultatet på din profil senest den 2. oktober

2. Sæt unges cykelvaner til debat i dansk
Sæt unges cykelvaner til debat med et helt nyt danskfagligt forløb, der er udviklet efter Fælles Mål.
Over 12 timer lærer eleverne at diskutere og debattere, arbejde med argumentationsmodel, appelformer
og sproglige virkemidler og fremstille enten samtalepodcasts eller ”Bikestagrams”.
Sådan gør du
• Find materialerne på alleboerncykler.dk/profil
• Vælg mellem samtalepodcasts og ”Bikestagrams”

3. Ekstra konkurrencer kun for udskolingen
Kan klassen klare årets 10-km challenge, finde på det bedste holdnavn eller
lave det vildeste cykelkunstværk? I år kan udskolingseleverne være med i fem
ekstra konkurrencer kun for udskolingen, og det er i høj grad eleverne selv, der
skal på banen. Læs mere om konkurrencerne på alleboerncykler.dk/profil.
Sådan gør du
• Print konkurrenceplakaten og hæng den op i klassen
• Se optaktsvideoen sammen med dine elever

