
Cykelvänlig skola är ett projekt som vill inspirera, peppa och leda såväl 
föräldrar, skolor och kommuner i sitt arbete mot att skapa säkra, trygga och 
hållbara resvanor för skolbarn. 

Bakom satsningen står Svenska Cykelstäder som är en förening av kom-
muner, regioner och organisationer som målmedvetet arbetar för ökad och 
säkrare cykling. Inom projektet har vi på Svenska Cykelstäder tagit fram 
en verktygslåda som samlar konkreta tips på åtgärder och material för att 
främja barns cykling. 

En del av verktygslådan syftar till att skolor kan ansluta sig som ”Cykelvän-
lig skola.” Det innebär att man som skola registrerar sig på hemsidan och 
att en utsedd kontaktperson fyller i uppgifter om hur cykelvänlig skolan är 
idag enligt de kriterier som finns beskrivna. Målet är därefter att skolan ser 
över vilka kriterier som finns kvar att uppfylla och gör en plan för att stärka 
det cykelfrämjande arbetet på skolan. Det är kostnadsfritt att registrera sig 
och skolan bestämmer själv hur ambitiös man vill vara.

VAD ÄR CYKELVÄNLIG SKOLA?

# Bättre hälsa genom aktiva skoltransporter

# Ökad koncentration bland elever

# Bättre skolmiljö och klimat

# Ökad gemenskap när elever cyklar tillsammans

# Stärkt självständighet och självförtroende bland 
barn som cyklar

Utse en ansvarig person eller   
arbetsgrupp på skolan som    
arbetar med frågan internt samt 
blir kontaktperson för cykel-  
vänlig skola. 

HUR GÅR DET TILL?
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Utse ansvarig

Nästa steg blir att sätta upp en 
handlingsplan om hur ni kan 
stärka ert cykelfrämjande arbete.

Sätt igång!
Använd verktygslådan, plocka 
kriterier, utveckla ert arbete och 
delta i tävlingen om årets Cykel-
vänligaste skola!

Plocka kriterier

Registrera er skola på på cykel-
vanligskola.se som lanseras 16 
augusti och fyll i checklistan som 
ger svar på hur cykelvänlig er 
skola är idag. 

Registrera er

LÅT BARNEN STYRA!

Vi vill via Cykelvänlig skola jobba tillsammans med er för att skapa goda 
förutsättningar för barn att cykla till skolan. Anmäl er till nyhetsbrevet för 
att få information från oss vid lanseringen av plattformen och tävla om att 

bli Cykelvänligaste skolan!

KO N TA KTA O S S
Emilia Sternberg, Projektledare

emilia.sternberg@svenskacykelstader.se
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Inbjudan till 

CYKELVÄNLIG SKOLA

CYKELVÄNLIG SKOLA ÄR ETT INITIATIV FRÅN

# Det är kul!

www.svenskacykelstader.se

Varför bli en 
Cykelvänlig skola?

16 augusti lanseras www.cykelvanligskola.se

https://svenskacykelstader.se/prenumerera-pa-nyhetsbrev/



