
Cykel færdigheder 
 Alle børn på Espergærde skoles SFO Mørdrup bliver tilbudt cykel kursus 

• Det er en frivillig aktivitet 

• Det giver fællesskab på tværs af klasser og årgange 
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Handle prøver 

• Manøvrebane i skolegården. Individuel 

• Kørsel på stisystemerne omkring skolen. Fælles 

• Kørsel omkring boldbaner og trække over fortov for at sætte i gang på 
vejen. Individuel 

• Kørsel på vej med biler og højresving i lyskryds. Fælles 

 

Færdigheder 

Barnet skal kunne bruge fodbremse og håndbremse.  

Klar til at komme med på ture. Hvis forældre siger ja 



Opstart og kontrol 



Klargøring og egenkontrol 



3.Kl. cyklist prøve bane 



Naturlige forhindringer 



Fælles fokus inden trafiktræning 



Ventetid inden afgang 



Vores cykel regler 

• Må man overhale? 

• Må man kører ind i den foran? 

• Må man sige; Du kører for langsomt eller kør hurtigere? 

• Skal der være huller i osten? 

 

Hvordan er moralen? 

Smil på læben 

Fremad stræben 

Lars Lilholt: Kan I sige nej?  



Stille villaveje og cykelstier 



Tegngivning og aldersintegreret 



Fælles opmærksom på de store sejre 



Styr på stumperne 



Hvor langt kan børn cykle? 

Vi har kørt ture fra Mørdrup skole til; 

• De andre skoler & børnehaver, i Espergærde 2-3 km. Indkøring 

• Haletudseture, bade og krabbeture, i sommerhalvåret 6 km. SFO tid 

• Håndbold ture i vinterhalvåret 2-3 km. SFO tid 

• Louisiana, Tekniskmuseum 8-16 km. Skoletid 

• Gurresø, Gurreslotsruin rundt 30 km. Ferie 

• Brandskolen, i Ålsgårde, Julebækstrand via Helsingør og hjem 45 km. Ferie 

• Frittercup fodbold ture 16 km. SFO og Skoletid 



Inspiration 

• Cykeltrailer med et klassesæt, hjelme, veste og cykler. 1. til 4. kl. 

• En mobil 3. kl. cyklistprøve bane 

• 20 cykellege. Cyklistforbundet og Trygfonden 

• Brug skolegården i SFO tiden til at cykle i. Isbjørnen Valby 

• Udnyt underlaget og årstiderne, grus, asfalt, is, blade, vandpytter, 
stålriste, hvide striber, boldbaner 


