Børne- og Ungdomsforvaltningen

Aktivitets- og inspirationkatalog
for skoler og institutioner

Kære institutioner og skoler
Som det nok er de fleste bekendt er Københavns Kommune vært
for enkelstarten på 1. etape (Grand Départ) ved Tour de France
2022. I den forbindelse vil der være mange spændende aktiviteter
i byen og der er et ønske om at skoler og institutioner er med til at
fejre værtskabet og er en del af den store begivenhed frem mod
selve løbsdagen 1. juli.
Begivenheden bliver skudt igang ved 100 dage til start den 23.
marts 2022 og håbet er, at der derefter løbende vil være fokus på
Touren som kommer til Danmark.
Interessentselskabet, som står for afholdelsen af Tour de France
i Danmark, har på tværs af kommunerne lavet en række aktiviter,
som man frit kan lade sig inspirere af.
På hjemmesiden skoletour.dk er præsenteret 15 forskellige aktivteter. Selvom den hedder ’skoletour’ kan flere af aktiviteterne sagtens bruge i institutioner.
Skoletour klassesæt
Alle skoler og klubber har modtaget magasinet Skoletour. Ønsker
man at få tilsendt hele klassesæt, kan man skrive til kh0i@kk.dk
(Emil Kiær Lund), så sender vi ud (så længe lager haves).
i BUF tilbyder vi desuden nogle lokale spændende aktiviteter til jer.
Læs mere i dette katalog.
BON TOUR!

Spis som en cykelrytter
Målgruppe:
Madkundskab (både grundfag og valgfag) fritidshjem og klubber
Når der skal præsteres, kræver det den rigtig energi og ernæring.
I samarbejde med EAT har vi udviklet nogle måltidsposer som indeholder
råvarer, opskrifter, så I kan lave maden selv. Hver pose er beregnet til ca. 25
børn.
I måltidsposen er der ingredienser og opskrifter til:
• Spaghetti Puttanesca - den perfekte frokostret til en hård træningsdag
• Riskage med kokos - energibarer som er gode til cykelturen
Poserne er gratis (så længe lager haves) og kan leveres på disse 3 datoer:
• 1. april (bestillingsfrist den 25. marts)
• 6. maj (bestillingsfrist den 29. april)
• 3. juni (bestillingsfrist den 27. maj)
Bestilling:
Send en mail til kh0i@kk.dk (Emil Kiær Lund) og oplys
• Skole/institution/klasse
• Ønsket leveringsdag
Poserne bliver leveret på skolen sammen med EAT.
På skoler med madskole og fritidsinstitutioner/klubber bliver de leveret af
vores fragtmænd.
Poserne skal ikke på køl og råvarerne kan holde sig frem til sommerferien.

Lav et sportsportræt
Målgruppe:
Udskolingen og klubber
I får nu mulighed for at blive endnu klogere på cykelsportens verden,
og hvordan det er at dyrke cykling på eliteniveau.
I samarbejde med DCU (Danmarks cykle union) har I mulighed for at
få besøg af/eller besøge en cykelrytter og lave et sportsportræt.
Eleverne/de unge forbereder spørgsmål og interview og får besøg af
en cykelrytter, som vil fortælle om sin sport, sin cykelklub og livet som
elitecykelrytter. Rytteren viser sin cykel, så de kan se den og de evt. kan
tage billeder til deres artikel. Efterfølgende laves der en artikel på 2 x
A4 sider.
Find inspiration til hvordan portrætartiklen laves på skoletour.dk
Send artiklen til Fagligt Center på mailadressen ki35@kk.dk (Charlotte
Seelig), så sørger vi for at den bliver trykt i stor plakatstørrelse og får
den sendt til jer.
Klassen/klubben vil selv få et eksemplar og plakaten vil blive udstillet i
Børnezonen i Fælledparken under Tour-festen FestiVélo. Derigennem,
får I mulighed for at udstille hvad I har lavet, og københavnere og cykelfans, kan blive klogere på cykelsporten og elevernes arbejde med
dette område.
Er I interesseret i at få besøg af en cykelrytter og lave et sportsportræt,
skal I sende en mail til Kristoffer fra DCU, som vil hjælpe med formidlingen af en kontakt, så I kan lave en aftale.
Kontaktinfo:
Kristoffer G Nielsen
Danmarks Cykle Union
Mail: kgn@cyklingdanmark.dk

KlimaTouren
Målgruppe:
7. - 10. klasse

Oplev naturen på Amager på cykel
Naturpark Amagers landskaber og infrastruktur er resultatet af menneskets
kamp med naturen igennem århundreder. Stormfloder, skovrejsning, inddigning, udbygning og forhøjelse af digerne har sat deres præg og illustrerer nogle af de helt store spørgsmål som vi kæmper med i øjeblikket.
Vi cykler ud til digerne, pumpestationen og skoven og bliver klogere på
fortidens og fremtidens anlægsprojekter og vurderer deres værdi i forhold
til adaptation- og mitigation. Der trækkes paralleller til hverdagens klimavalg, eksempelvis transportformen cykling!
Tidspunkt:
Løbene ligger mellem den 25. april og 3. juni 2022
Læs mere og tilmeld jer på aabenskole.kk.dk
Det er gratis at deltage.

Tour de Amager
Målgruppe:
5. - 7. klasse

Kom og dyst mod andre skoleklasser, og se om I kan vinde førertrøjen til
skolen på en af de etaper, som Naturpark Amagers mangfoldige natur og
landskab kan tilbyde.
Vi tilrettelægger en rute hvor man kommer til at køre på grus, på asfalt,
langs kysten, i skoven og op ad ”bjerge”, så alle cykelkompetencer kommer
i spil. Det bliver en fest hvor vi hylder cykelsport og naturen, og gør klar til
at opleve Tour de France-opstart i København.
Løbet er delt op i 3 etaper:
• Kystetapen langs vandet
• Bjergetapen over Villahøj
• Skovetapen igennem Pinseskoven og Kongelunden
Læreren skal cykle sammen med klassen, og sørge for at alle følges ad og
at der cykles sikkerhedsmæssigt forsvarligt og med sportsånd.
Tid og sted:
Onsdag den 22. juni 2022 9.00-13.00 på Amager Fælled
Tilmelding:
Læs mere og tilmeld jer på aabenskole.kk.dk

Det er gratis at deltage.

Cykelsafari
- Vestamagers Big Five
Målgruppe:
3. - 10. klasse

Oplev Vestamagers Big Five!!
Dåhjorten, grågåsen, tårnfalken, fiskehejren og knopsvanen. Hver især giver
dyrene et indblik i Naturparkens spændende og varierede natur. Eleverne
bliver udstyret med cykler, kikkerter og de nødvendige vejledninger, og
sendes ud i det åbne landskab for at iagttage dyrene. I kan sætte fokus på S
i STEM kompetencer. OBS! Arrangementet foregår på egen hånd.
Tidspunkt:
Løbene kan bookes fra den 4. april til 17. juni 2022
Læs mere og tilmeld jer på aabenskole.kk.dk.
Det er gratis at deltage.

Deltag i de nationale
konkurrencer og vind
Tour de France præmier
Målgruppe:
4.- 6. klasser + fritidsklubber
På skoletour.dk er udviklet 15 forskellige opgaver, som alle er
velkomne til at bruge lokalt.
Der er udvalgt 5 af konkurrencerne, hvor elever på tværs af landet kan
dyste mod hinanden i:

Design en cykeltrøje

Skriv et cykeldigt

Lav cykelkunst

Lave en fotoudstilling

Cykeltur - ud i det blå

Tilmelding:
Læs mere på skoletour.dk under hver af de 5 opgaver.
Det er gratis at deltage.

Cykelbane-event
på løbecykler
Målgruppe:
Daginstitutioner 3-6 årige
Børn, Natur & Miljø afvikler en mini Tour de France for 10 børnehaver i
København. Mini turen forgår over 4 etaper hen over foråret med sidste
etape den 1. juli som en del af FestiVelo
Hver børnehave skal deltage 4 gange i løbet af 3 måneder, og vil i forløbet
lære en masse om naturen og dens udformning, mens der bliver cyklet
etaper på løbecykler. Sidste etape vil være i Fælledparken den 1. juli inden
selve Tour de France etapen.
Løbsprogram:
1 .etape - Den flade etape
- Hjortesafari i Dyrehaven – fra den 28. marts til 8 april.
2. etape - Bjergetapen
- med Krible Krable dyr i Østre Anlæg – fra den 23. april til 6 maj.
3. etape - Spurten
– Vi kører om kap med dyrene på Vestamager – fra den 13. juni til 24. juni
4. etape -Enkelstarten
- FestiVelo i Fælledparken - Fredag den 1. juli kl. 10.00 til 12.00
Hver etape starter kl. 10.00 med mindre andet er aftalt og der kører en
børnegruppe pr. dag. Vi har cykler og cykelhjelme til alle børn, og løbehjul
til de voksne. Vi medbringer en kassecykel som følgevogn til de Minirytter,
der falder fra undervejs.
Tilmelding på aabendagtilbud.kk.dk.
Det er gratis at deltage.

