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Principper om ekskursioner og cykling i lokalområdet 
Principperne gælder under forudsætning af, at forældrene skriftligt har givet tilladelse til, at deres 
barn må cykle. 
 
Bh.kl. - 3. kl. Må ikke cykle på ekskursion. 
 

 
Ekskursioner: 
Antal voksne(lærer/pædagog/vikar) på en ekskursion pr. klasse: 
 
Bh.kl. - 3. kl.  To voksne ved en klasse 
 
4. - 5. kl. Så vidt muligt to voksne. Hvis en lærer er af sted alene, skal han/hun 

medbringe mobiltelefon. 
 
6. - 9. kl.   En voksen medbringende en mobiltelefon. 
 
 
Cykling på ekskursioner ud af lokalområdet: 
 
 
4. - 5. kl.  Eleverne skal cykle med to voksne. 
  Eleverne skal bruge cykelhjelm. 

Hvis en elev ikke har egen cykelhjelm eller har glemt den, låner eleven 
én på kontoret. 

 
6. kl.  Eleverne skal cykle med minimum en voksen. 
  Eleverne skal bruge cykelhjelm.  

Hvis en elev ikke har egen cykelhjelm eller har glemt den, låner eleven 
én på kontoret. 

 
7. kl. - 9. kl.  Læreren/pædagogen kan beslutte, om leverne cykler enkeltvis, i 

grupper eller samlet i en stor gruppe. 
 Eleverne skal bruge cykelhjelm. 

Hvis en elev ikke har egen cykelhjelm eller har glemt den, låner eleven 
én på kontoret. 
Hvis en elev møder op uden cykelhjelm på et aftalt sted uden for 
skolen, er det ikke den voksnes ansvar, at eleven cykler tilbage fra 
ekskursion uden cykelhjelm.                    

 
Ved ekskursion på cykel anbefaler skolebestyrelsen, at voksne benytter cykelhjelm både for at 
fremstå som rollemodeller og for sikkerhedens skyld. 
 

http://www.hu-ltk.skoleintra.dk/
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Ved cykling på ekskursioner, indkøb til hjemkundskab og til idrætsaktiviteter i lokalområdet: 
 
5. - 6.kl Læreren/pædagogen kan beslutte, om leverne cykler enkeltvis, i 

grupper eller samlet i en stor gruppe. 
Eleverne skal bruge cykelhjelm.  
Hvis en elev ikke har egen cykelhjelm eller har glemt den, låner eleven 
én på kontoret 

 
 

 
7. kl. - 9. kl.  De samme regler som ved cykling ud af lokalområdet 
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