
För barn och ungdomars säkra, 
trygga och hållbara resor till och 
från skolan. 

CYKELVÄNLIG SKOLA



Ett samarbete mellan

Med bidrag från Trafikverkets stöd till ideella organisationer



Goda 
hälsovanor 

börjar i tidig 
ålder! 

Efterlyses: skolor som vill 
vara med och vända trenden!



Varför bli cykelvänlig skola?

Bättre hälsa

Ökad koncentration

Bättre skolmiljö

Win-Win!

Gemenskap

Stärkt självständighet 
och självförtroende 

Det är kul!



Så funkar det
#1 Utse ansvarig 

#4 Rulla i er egen takt 

#2 Registrera er 

#3 Nu är ni igång! 

Utse en ansvarig person eller 
arbetsgrupp som driver arbete-
tet internt. Det kan vara en rek-
tor, lärare eller annan personal 
på skolan. 

Det enda krav vi har om ni vill 
delta i tävlingen är att ni ska kunna 
visa upp vilka kriterier ni uppnått
inför slutet av oktober 2021. Ni 
utgår från där ni är idag. 

Registrera er skola på
cykelvanligskola.se. Vid 
registreringen går ni även igenom 
en checklista med kriterier som 
ger svar på hur cykelvänlig er skola 
är idag. 

Nästa steg blir att sätta upp en 
handlingsplan för att uppfylla fler 
kriterier. Ta hjälp av vår
verktygslåda. Där finns material 
som är anpassat att enkelt kunna 
integrera med olika skolämnen! 



Kriterierna

Fem nivåer, från 1-5 stjärnor med totalt 53 
möjliga kriterier.
Skolan ska uppfylla 6 kriterier på varje nivå 
för att gå vidare.
Ju fler stjärnor desto cykelvänligare är skolan.

Hur går det till?



ÅRETS CYKELVÄNLIGASTE 
SKOLA 

En tävling där kreativa idéer uppmuntras! 

Registrera skolan och uppdatera era kriterier innan 31 oktober 2021 
för att vara med! 



Verktygslådan

Skola Region & 
kommun

Vårdnadshavare



Verktyg och inspiration för
region och kommun



Vad kan ni göra nu?

Skola

Region & kommun

Vårdnadshavare

• Sprid till skolor i er kommun! 
• Anmäl en kommunal kontaktperson 
• Inspireras av verktygslådan

• Gå med! Deadline: 31 oktober 
• Inspireras av verktygslådan

• Tipsa rektorn!
• Inspireras av verktygslådan

Tipsa 
oss!



Läs mer på
Cykelvanligskola.se

Emilia Sternberg
Projektledare Cykelvänlig skola
Emilia.sternberg@svenskacykelstader.se


