Vi tilbyder med Cyklistforbundets børnemotionskampagne Alle Børn Cykler en stærk ramme for at sætte
bevægelse og aktivitet på skoleskemaet og opnå de mange fordele for børn, som ligger i det: Bedre trivsel,
styrket sundhed, bedre indlæring og grundlæggelse af aktive transportvaner.
Vi inviterer jer til at blive samarbejdspartner på Alle Børn Cykler 2019, så vi sammen kan inspirere børn til
at cykle mere og forældre og skoler til at bakke op om det gode og aktive børneliv.
Erfaring fra tidligere års kampagne viser, at kommunal opbakning styrker skolernes deltagelse og
engagement i indsatsen for at fremme børns cykling. Herunder kan du læse mere om kampagnen,
kampagnens resultater, tilmelding og det partnerprogram, som vi tilbyder - inkl. fordele og økonomi.
Vi er glade for at kunne byde velkommen til Novo Nordisk som ny hovedsponsor på kampagnen. Novo
Nordisk støtter kampagnen for at fremme sundhed og trivsel blandt skolebørn ved at få flere børn til at cykle
til skole og fritidsaktiviteter.
Vi håber på også at kunne sige velkommen til jer som kommunal samarbejdspartner på Alle Børn Cykler 2019.
Er kampagnen ikke relevant for dit arbejdsområde, beder vi om, at mailen sendes til rette vedkommende.

Alle Børn Cykler henvender sig til alle klassetrin. Kampagnen kører to uger i september og indeholder:


CYKELDYSTEN Under kampagnen dyster eleverne på klassebasis om at cykle flest dage til skole og i
fritiden. Årets vinderklasse modtager en præmie i form af en cykel til alle klassens elever eller
tilsvarende attraktiv præmie



UNDERVISNINGSMATERIALE Klasserne får adgang til omfattende undervisningsmateriale, der med
cyklen i centrum kan inddrages i en række fag i indskoling, mellemtrin og udskoling. Materialet er
udviklet i henhold til Undervisningsministeriets fælles mål og opfylder fagenes læringsmål



FORÆLDRE-INDDRAGELSE Der vil være materiale, der henvender sig målrettet til forældre



ÅRETS BØRNECYKLIST Som en del af kampagnen udnævnes Årets Børnecyklist på baggrund af
indsendte nomineringer fra kammerater/lærere.

Alle Børn Cykler er en populær kampagne hos lærerne. Knapt 117.000 elever fra skoler over hele landet
deltog i Alle Børn Cykler 2018. Over 90% af de deltagende lærere i 2018 angav i evalueringen at være tilfredse
eller meget tilfredse med årets kampagne. Effektmålinger af kampagnen foretaget af COWI i 2014-2017 viser,
at flere elever cykler under kampagnen – og mere end de normalt gør. En del af den positive effekt er langtidsholdbar.

Som kommunal samarbejdspartner på kampagnen hjælper vi jer med at sikre, at flest mulige skoler deltager.
Vi gør det let for jer at invitere jeres skoler med, og vi gør det let for jer at synliggøre kommunens indsats for
at fremme aktive børneliv og styrke børns cykling. Det er gratis for skolerne at deltage i Alle Børn Cykler.
Samarbejdspakken er bygget op af en grundmodel og et tilvalgselement.
Grundmodellen indeholder:
 Skole-invitationer: Vi sender jer et udkast til ’invitation fra borgmester til skolerne’, som I godkender,
og vi efterfølgende pakker og sender til skolerne sammen med kampagnens øvrige hvervematerialer


Alle Børn Cykler 2019-plakat til lokale plakatstandere (leveres som digital trykfil)



Støtte til lokalt pressearbejde: I modtager to skabeloner til lokale pressemeddelelser – en ved
kampagnestart og en ved kampagneafslutning med årets resultater



Alle Børn Cykler 2019-webbanner til kommunens hjemmeside



Online omtale af kommunens opbakning på kampagnens hjemmeside abc-abc.dk.

Tilvalgselement – outdoor-bannere:
 Vi producerer på bestilling store kampagnebannere på 1x3 meter til udendørs brug. Bannerne kan
hænges op på skolerne for at synliggøre skolens og kommunens engagement.
Prisstruktur:
Grundmodel: Kr. 500,- pr. skole i kommunen
Tilvalgselement: Kr. 500,- pr. banner

Tilmelding som samarbejdspartner senest 11. juni på krk@cyklistforbundet.dk eller tlf. 40 70 83 64.

4. juni
11. juni
17. juni
23. august
2.-15. sept.
27. sept.
4. oktober

Tilmelding til årets kampagne åbner på abc-abc.dk. Vi sender et e-brev til alle skoler med info
om årets kampagne - inkl. en digital kampagneplakat.
Frist for at tilmelde kommunen som samarbejdspartner
Vi sender kommunegodkendt borgmesterbrev til skoler i samarbejdskommunerne
Tilmeldingsfrist for klasserne til kampagnen
Alle Børn Cykler
Frist for lærernes indtastning af klassens resultater
Årets ABC-præmie overrækkes årets vinderklasse ved et event på egen skole

Tilmeldingsskema til at blive samarbejdspartner på Alle Børn Cykler 2019

Ja,

vi vil gerne være samarbejdspartner på Alle Børn Cykler 2019

Kampagne materiale

Antal / sæt kryds

Antal folkeskoler i kommunen ( bidrager med 500 kr. pr folkeskole )
Vi vil gerne være medafsendere på invitationen til skolerne. Vi modtager udkast til
borgmesterbrevet og det tilrettede brev sendes retur til os, senest fredag d. 14. juni + listen
med skoler til e-mail: Krk@cyklistforbundet.dk
Antal kampagnebannere i vejrbestandigt materiale – 1 x 3 meter 500 kr. pr. stk.
Vi vil gerne bestille ( gratis med i pakken )
Årets Plakat til lokale plakatstandere – leveres som digital trykfil i Abribus format
Modtage to skabeloner til lokale pressemeddelelser – en ved
kampagnestart og en ved kampagneafslutning med årets resultater
Webbanner til kommunens egen hjemmeside
Kontakt info her:
Kommune
Afdeling
Adresse
Postnr. og by
Kontaktperson
Telefonnummer
E-mailadresse
EAN-nummer
Referenceperson
Alle Børn Cykler arrangeres af Cyklistforbundet i samarbejde med Novo Nordisk

TILMELD JER SENEST 11. JUNI 2019
Kontakt: Karina Riis Kristensen// krk@cyklistforbundet.dk // 40 70 83 64

