VÆR MED I ALLE BØRN CYKLER 2021

At cykle giver børn frihed, selvstændighed, motion, bedre trivsel og god indlæring. Det er der brug
for efter et corona-år, der har vendt op og ned på børns hverdag og fået stillesiddende aktiviteter til
at fylde langt mere i børns liv end ellers. Alle Børn Cykler er en oplagt mulighed for at få mere
bevægelse ind i elevernes liv ved at motivere dem til at cykle mere i hverdagen, bruge cyklen i løbet
af skoledagen og inspirere forældrene til at bakke op om børns cykling.

Brug cyklen i undervisningen
Som tilmeldt får klassens lærer adgang til en bred vifte af undervisningsmaterialer til både indendørs
og udendørs undervisning. Inde i klasseværelset kan der fx laves cykelmatematik og forløb i historie
om dansk cykelkultur. Udenfor i skolegården kan der fx leges cykellege eller laves grammatikøvelser
på cykel, eller I kan tage cyklerne ud på tur.

Vind lækre præmier til hele klassen
Eleverne deltager på klassebasis i en landsdækkende cykeldyst og samler point ved at cykle til skole
eller til fritidsaktiviteter så mange dage som muligt i de to kampagne-uger. Der er ekstra point for at
cykle med hjelm. Efter kampagnen trækkes der lod om hovedpræmien: Mountainbikes i topkvalitet
til alle elever i klassen OG klasselæreren fra den danske cykelproducent HF Christiansen. Præmien
overrækkes ved et festligt (og hvis nødvendigt coronasikkert) event i vinderklassen den 8. oktober.

Sådan er I med
Alle skoleklasser kan være med, og det er nemt og gratis at deltage. Tilmelding senest den 27.
august på alleboerncykler.dk. Her kan I også læse mere om kampagnen, undervisningsmaterialerne,
hovedpræmien samt de øvrige præmier.
Vedlagt finder I en præsentation af hovedpræmien samt årets kampagneplakat, som kan hænges op
i lærerværelset. Vi håber, rigtig mange af jeres klasser vil være med til at cykle i september.
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