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Sunde og seje børn 
cykler selv

Jeg synes, det er fedt at cykle, fordi
så er man ikke afhængig af, om ens
forældre kan køre én.

- Sofie Tordenskjold Larsen, 6. 
klasse
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Friske og glade 
elever

Der er slet ingen tvivl om, at 
børn, der cykler i skole, er mere 
friske. De har røde kinder, når
de kommer ind om morgenen, 
og de har lige fået det luft, der 
skal til for, at man er klar til at 
deltage i undervisningen.

- Allan Cunningham Olsen, 
lærer på Finderuphøj Skole
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• 10-17-årige børn og unge cyklede 
24,5% mindre i perioden 2009-2019. 
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Dansk børnecykling i tal

• 10-17-årige børn og unge cyklede 
24,5% mindre i perioden 2009-2019. 
10-17-årige cyklede 31,9% færre 
cykelture i 2019 sammenlignet med 
2009.

(DTU Transportvane-undersøgelsen)



Faldende fysisk 
aktivitet

• Kun 26% af de 11-15-årige lever op til 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at være fysisk 
aktiv mindst 60 minutter dagligt. 
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• Cykling som transportmiddel reducerer 
risikoen for dødelighed med 30 % 
(Sundhedsstyrelsen)
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Cyklen som kilde til 
sundhed

• Aktiv transport kan halvere andelen af 
børn og unge, der har forhøjet risiko for 
udvikling af hjertekar-sygdomme og 
diabetes-2 (Dansk Skoleidræt, 2017)



Cyklen som kilde til 
trivsel og læring

• 4 timer bedre koncentrationsevne 
end børn, der bliver kørt i skole 
(Masseeksperiment 2012)

• Aktive børn bliver aktive voksne og jo 
tidligere i livet god sundhedsadfærd 
tilegnes, jo større livslang betydning 
vil det have (WHO 2011)



Sikre 
cyklister 
starter 
med 
cykelleg
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Vi kan cykle! 

• Siden 2013

• Cykelleg i maj måned

• Ca. 400 daginstitutioner og 15.000 
børn 

• Bred forældrekommunikation

• Kommunesamarbejde
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Cykellegebaner

• Pulje på 5 mio. DKK til 10 baner

• 7 baner blev en realitet

• Inspirationskatalog til kommuner på
cykellegebaner.dk

10



Alle Børn Cykler 

• Siden 2002

• To ugers skolecykeldyst i september

• Ca. 100.000 elever fra hele landet

• Undervisningsmaterialer med cyklen 
i centrum

• Forældreindsats
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Cyklen tager ikke, 
den giver kun:

• Motion og bevægelse

• Friske og undervisningsparate 
elever

• Bedre relationer elever og lærer 
imellem

• Stærkere klassesammenhold

• Selvstændige børn og unge i stedet 
for bagsædebørn
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Sikre skoleveje

• Trafiksanering omkring skoler fx 
bump og kys og kør

• Kun så meget kan løses med 
asfalt

• Kampagner fx Cyklistforbundet 
og Rådet for Sikker Trafik

• Trafikpolitik

• Et fælles ansvar
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Alle Børn Cykler Alliancen
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• 16 partnere (regioner, kommuner, organisationer, virksomheder) 

• Indsamle ny viden om børns cykelvaner

• Sætte fornyet fokus på børnecykling

• Guide til forældre, inspirationskatalog til den gode cykelskole 

• Alleboerncykleralliancen.dk
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Tak for jeres tid
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