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1. Baggrund og formål for projektet
Det Økologiske Råd har i 2006 fået tilskud fra Københavns Byøkologiske Fond til at gennemføre et
projekt til fremme af børns cykling og gang til skole i København.
Baggrunden for projektet er, at der er behov for at afdæmpe biltrafikken i København af hensyn til
trængsel og miljøgener. Samtidig er der behov for at øge københavnernes motion af hensyn til
folkesundheden - også for børnene. Trafikvanerne bestemmes ud fra behovet for mobilitet og ud fra de
transportmuligheder, dvs. gang, cykel, kollektiv transport og bil, den enkelte har til rådighed. Men
transportmønstret er også bestemt ud fra forestillinger og vaner om transport. Den enkelte tager
sjældent stilling til sit konkrete transportmønster hver eneste dag, men har bestemt at en given tur
foretages på en bestemt måde. Kun hvis nogle vilkår ændres - f.eks. hvis målet for transporten skifter,
billetprisen stiger, transportens gener diskuteres - tages transportmåden op. Det er derfor i situationer,
hvor den enkelte bliver opmærksom på sit transportmønster og overvejer det, at der opstår en mulighed
for forandring.
Da trafikvanerne i høj grad bliver fastlagt i barndommen, er der god grund til at tage fat i børnenes og
de unges trafikvaner. Der er specielt i en storby som København mange årsager til, at forældrene ikke
cykler eller går mere med deres børn på vej til skole. De fleste skoler ligger ud til befærdede veje med
megen trafik, og forældrene er ikke trygge ved, at børnene cykler selv, og i nogle tilfælde heller ikke
ved at cykle med børnene. Imidlertid viser erfaringen, at i områder hvor mange cykler er risikoen ved
cykling mindre, da bilisterne er mere opmærksomme på cyklister.
Formålet med projektet er derfor ved interview med forældre med skolebørn at belyse, hvad der
bestemmer valg at transport af børnene til skole, hvordan skolevejen opleves og hvad forældre og
skole kan gøre for at flere cykler eller går. På baggrund heraf er udarbejdet en pjece, som dels kan
bruges til diskussioner på forældremøder og dels af forældrene til at overveje, hvordan de bringer deres
børn til skole.
Projektet har været fulgt af en følgegruppe bestående af:
Claus Rosenkilde (Projektleder, Vej og Park, trafik og plan)
Ingrid Behrndt Andersen (Kommunikationschef, Dansk Cyklistforbund)
Lars Theilgaard (Pædagogisk konsulent, Børne- og Ungdomsforvaltningen)
Pia Laulund (Specialkonsulent i motion, Folkesundhed København)
Glen Nielsen (Projektleder, Folkesundhed København)
Lars Ovesen (Sundhedschef, Hjerteforeningen)
Helle Nielsen (Agenda 21 Valby)
Sidsel Rendrup Johansen (Medlem af skolebestyrelsen, Kirkebjerg Skole)
Anne Dalgaard Larsen (Lærer, Kirsebærhavens skole)
Christian Ege Jørgensen, (Sekretariatsleder Det Økologiske Råd) og
Johan Nielsen (Trafikpolitisk konsulent, Det Økologiske Råd)

-3-

2. Metode
Der er gennemført interviews med 4 forældre med børn på hver af de to skoler, Kirsebærhaven skole i
Valby og Kirkebjerg skole i Vanløse. Begge skoler er kommunale. De to skoler er valgt, fordi de ligger
i villakvarterer, hvor der er gode muligheder for at cykle. Der er interviewet forældre med børn i 0. til
3. klasse. De interviewede forældre er udvalgt af medlemmer af skolebestyrelsen, hvilket betyder, at
forældrene ikke nødvendigvis er repræsentative, og at de kan have en mere positiv holdning til cykling
og motion end forældrene i almindelighed. Formålet er da også først og fremmest at belyse, hvad en
mere aktiv del af forældrene mener.
Der er desuden gennemført interview med skoleinspektøren på Kirkebjerg Skole og med 2 lærere på
Kirsebærhaven skole, hvoraf den ene er trafiklærer. Formålet hermed var at belyse skolens syn på
trafikken ved skolen, samarbejdet med forældrene om trafik og behovet for en trafikpolitik for skolen.
Som nævnt skal interviewundersøgelsen danne baggrund for udarbejdelse af en pjece, der kan bruges
til, at forældrene på et forældremøde diskuterer fordelene ved, at børnene cykler og går mere til skole,
hvad de kan gøre for at sikre det, og om skolevejen er sikker. Pjecen vil også kunne bruges af de
enkelte forældre til at overveje disse spørgsmål. Et udkast til pjecen er diskuteret med forældre på
Kirkebjerg Skole. Formålet med interviewundersøgelsen er på denne baggrund at beskrive, hvad der
bestemmer forældrenes transportvaner, når de bringer deres børn til skole og hvordan det hænger
sammen med deres øvrige transport og mulighederne for at skifte fra bil til cykel eller gang.
Interviewene skal belyse forældrenes holdninger til, hvad skole, forældrebestyrelser og forældre kan
gøre for at fremme cykling. Der er desuden interviewet repræsentanter for de to skoler.
Der skal ved vurderingen af de fundne resultater tages hensyn til, at antallet af elever, der cykler eller
går til skole, erfaringsmæssigt er meget højt i Københavns kommune i forhold til landet som helhed.
Der findes imidlertid ikke statistik herfor vedrørende de enkelte skoler.
Interviewskemaerne er vedlagt i bilag 1 og 2

3. Interviewundersøgelsen

3.1 Sammenfatning
Undersøgelse og transportmønster
Formålet med undersøgelsen er at danne baggrund for at udarbejde en pjece, som kan bruges til
diskussion af transport på forældremøder på skolerne. På denne baggrund undersøges, hvad der
bestemmer forældrenes transportvaner, når de bringer deres børn til skole og mulighederne for at skifte
fra bil til cykel eller gang.
Undersøgelsen koncentrerer sig om forældre med børn i 0.-3. klasse ud fra en antagelse om, at det er
her, transportvanerne grundlægges. Der er som nævnt interviewet forældre med børn på to
københavnske skoler, Kirkebjerg skole i Vanløse og Kirsebærhavens skole i Valby. Der er interviewet
4 forældre på hver af skolerne. De interviewede forældre er udvalgt af medlemmer af skolebestyrelsen,
hvilket betyder, at forældrene ikke nødvendigvis er repræsentative, og at de kan have en mere positiv
holdning til cykling og motion end forældrene i almindelighed. Formålet er da også først og fremmest
at belyse, hvad en mere aktiv del af forældrene mener.
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Der er interviewet 3 mænd og 5 kvinder. To af de interviewede bor alene med deres barn, mens der i
de øvrige familier er to voksne. De fleste af børnene i 0.-3. klasse har én søskende, men et enkelt er
enebarn og en har 2 søskende. 2 af søskende går i 4. klasse og 2 i henholdsvis 6. og 7. klasse. De bor
mellem 0,5 og 2,5 km fra skolen. 6 af de interviewede familier har 1 bil og 1 familie har 2 biler og 1
familie har ingen bil. Alle i de interviewede familier, både børn og voksne, har cykler og alle børnene
kan cykle, undtagen én, der har lidt balanceproblemer.
Der er desuden gennemført interview med skoleinspektøren på Kirkebjerg skole og med to lærere på
Kirsebærhaven skole, hvoraf den ene er trafiklærer.
Der er i alle familierne en ret fast praksis for, hvordan morgenen og afleveringen former sig, idet
morgenen er meget struktureret, for at børnene kommer ud af døren til rette tid. De interviewede synes
således sjældent, at der er et tidspres om morgenen, som er afgørende for valg af transportform.
Alle børnene i 0-3. klasse følges i skole af en voksen om morgenen. I de fleste familier er det den
samme voksne, som afleverer hver dag. Omkring halvdelen cykler og en enkelt går. Når vejret er
dårligt, kører flere i bil. Det er i mange tilfælde den anden forælder, der henter barnet. De store børn (i
6. og 7. klasse) må selv tage til skole. Nogle af de mindre må selv tage hjem. Nogle cykler, nogle går
og nogle bruger løbehjul. Hvis en søskende køres til skolen, har de større børn mulighed for at tage
med.
I alle familierne lægges stor vægt på, at børnene lærer at cykle. Det meste af træningen sker i
forbindelse med dagligdagen, cykling til skole, indkøb, ture i weekenden mv. Motion spiller også en
stor rolle i de fleste af familierne.
Sikkerhed, motion og miljø
Børnenes sikkerhed ligger naturligt alle forældrene meget på sinde. Alle forældrene understreger
stærkt, at børnenes sikkerhed er deres ansvar. Et tema er brug af cykelhjelm. Alle de interviewede
forældre lægger stor vægt på, at børnene bruger cykelhjelm. Og det volder heller ikke problemer at få
de større børn til at gøre det i de interviewede familier, selvom den ældste går i 7. klasse. Men der er
mange af de større børns klassekammerater, der ikke bruger cykelhjelm.
Motion spiller en stor rolle i alle familierne. De allerfleste af børnene går til forskellige former for
bevægelse eller idræt: spejder, dans og fodbold er populært. Enkelte af forældrene lægger stor vægt på
cykling som en del af motionen, mens mange andre synes, at børene bevæger sig så meget i forvejen,
at dette aspekt af cykling ikke er så vigtigt.
De miljømæssige konsekvenser af transporten til skole er ikke noget, forældre lægger stor vægt på.
Nogle synes generelt, at cykling er godt og heri indgår både motions- og miljøaspektet. Det gælder så
naturligvis også skolevejen. Men de fleste lægger vægt på, hvad der er praktisk og passer ind i
hverdagen, og ikke det specifikke miljøaspekt af skoletransporten.
Kan transporten ændres?
Transporten er for det meste bestemt af mødetidspunkt, fleksibilitet på arbejdet og den videre
transport. På Kirkebjerg skole er alle de interviewede store tilhængere af cykling. Men det gør ikke, at
de lige vil cykle mere. På Kirsebærhavens skole er de interviewede ikke helt så entusiastiske overfor
cyklen. Èn er ikke så meget for at køre langt på cykel. En anden ville måske bruge bil, hvis hun havde
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råd til en. På et direkte spørgsmål om, hvad der skal til, for at de selv ændrer transportvaner, svarer de
fleste, at de ikke vil begynde at transportere børnene på en anden måde.
Kirkebjerg skole ligger omgivet af små, smalle villaveje med en del industri og mange andre
institutioner. Der er meget trafik på vejene om morgenen, også tung trafik. Alle de interviewede giver
udtryk for, at det er meget ubehageligt at køre på cykel og i bil ved skolen. Der er desuden en vis
utilfredshed med skiltning og afmærkninger. Der er også dårlige parkeringsforhold både for biler og
for cykler. Inspektøren oplyser, at skolen er blevet udvidet for nogle år siden, men at man i forbindelse
med projektet ikke har fået udvidet parkeringsanlæg til cykler.
Kirsebærhavens skole ligger tæt på Folehaven, som er en af Danmarks mest trafikerede veje og en lille
del af skoledistriktet ligger på den anden side af Folehaven. Der er en bro over vejen.
De mindre villaveje rundt om skole opleves som trygge, selvom bilerne godt kan køre stærkt. Ved
skolen er for nylig lavet et areal på vejen foran skolen med et meget højt bump. Det er alle de
interviewede, uanset om de kører i bil, cykler eller går, meget glade for, idet det tvinger bilisterne til at
køre langsomt. Sammenlignet med Kirkebjerg skole er forholdene ved Kirsebærhaven væsentlig bedre.
Vejen er bredere, der er lavet bump foran skolen, og der ikke er så mange parkerede biler på vejene
ved skolen.
Hvad kan skole gøre
Forældrene slår alle fast, at det er forældrenes ansvar at lære børnene at cykle og at lære dem at færdes
i trafikken. Men de allerfleste forældre synes, at skolen kan tage en snak med børnene om trafik,
trafikkultur og om brug af cykelhjelm, f.eks. i klassens tid. Forældrene er ikke klar over, i hvor høj
grad det sker nu.
De interviewede finder også, der er godt, at skolen samarbejder med politiet om færdselsundervisning.
Det er også godt, hvis der nogle gange står en betjent foran skolen om morgenen, som kan kontrollere
om børnene har lys på og om forældrene kører for stærkt. Inspektøren på Kirkebjerg skole sagde, at
politiet ved den lokale station havde meddelt, at det pga. mandskabsmangel ikke har mulighed for at
støtte op om færdselsundervisningen.
På Kirsebærhavens skole omtaler alle forældrene, at inspektøren både ved starten af børnehaveklassen
og i første klasse havde snakket meget om trafikken ved skolen og opfordret forældrene til at parkere
lidt væk. ”Det havde været fint, og forældrene havde snakket om det bag efter.”
En del forældre synes ikke, at der er så stort behov for en trafikpolitik. På Kirsebærhavens Skole synes
forældrene, at det fungerer godt som det gør nu, hvor inspektøren snakker om trafik. Nogle af
forældrene lægger vægt på, at det er vigtigere med fysiske forholdsregler. ”Løftede pegefingre hjælper
ikke”.
Forespurgt synes alle de interviewede, at skolerne bør deltage i Dansk Cyklistforbunds kampagne Alle
Børn Cykler (ABC). Der er dog meget få forældre, som kender kampagnen og fra de to skoler deltager
kun 2 klasser fra Kirkebjerg skole. Cyklistforbundets anden store kampagne ”Vi cykler til arbejde” er
mere kendt blandt de interviewede.
Der er ikke skolepatruljer på nogen af de to skoler. Der har tidligere været skolepatruljer på
Kirsebærhaven skole, men skolen har vurderet, at det ene kryds er for farligt til at have skolepatrulje
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stående, og de øvrige steder er der ikke mere behov for skolepatruljer. En del af de interviewede er
positive overfor skolepatruljer, uden dog at have konkrete forslag til placering
Diskussion på forældremøde og pjece
Der er blandt de interviewede enighed om, at man godt kan diskutere trafik på forældremøder. Der er
imidlertid lidt forskellige holdninger til, hvad man skal diskutere. Nogle synes, at cykelhjelm er de
enkelte forældres ansvar, mens en synes, det er vigtigt at have en fælles holdning ligesom til
alkoholpolitik. Andre synes, at man bedre kan diskutere det, der berører alles sikkerhed
På Kirsebærhavens skole fremhæver en interviewet, at da trafik allerede tages op af skolebestyrelsen
på møder for de små klasser, hvor alle forældrene er samlet, er det godt nok.
Mange af de interviewede synes principielt, det er en god ide med en pjece, der kan bruges som
udgangspunkt for en diskussion på forældremøder. Men der er også en holdning om, at der er så
mange politikker og pjecer, og de ender let med kun at være et stykke papir. Én siger: ”Hvis man kan
lave en pjece, der hjælper debatten hen imod, at forældrene generelt kan se nytteværdien i at lade bilen
står, hvis man kan opstille det som nogle fordele. Det er ikke nok, at luften bliver renere. Det skal
være, at dit barn bliver sundere. Godt med oplysning og godt med debat. Men det skal følges op af
ildsjæle, der vil drive det. Ellers er det bare en pjece i en række af pjecer. Hvis man laver en pjece, som
lærerne skal bruge, skal det gøres til noget, der er pædagogik i: for matematiklærerne - hvor mange
kilometer køres, for dansklærerne - læsning af skilte, førstehjælp. Gør det til undervisning og til tema”.

3.2 Udvælgelse af de interviewede
Der er interviewet 4 forældre på hver af skolerne. På Kirkebjerg skole er forældrene udvalgt af et
skolebestyrelsesmedlem (suppleant) og på Kirsebærhavens Skole af formanden for skolebestyrelsen
blandt klasserepræsentanter. De er udvalgt, så de bor i forskellig afstand fra skolen og bruger
forskellige transportmidler. De er udvalgt af skolebestyrelsesrepræsentanter og er derfor ikke
nødvendigvis repræsentative for forældrene på skolerne. Formålet er da også først og fremmest at
belyse, hvad en mere aktiv del af forældrene mener. Det betyder, at der må forventes en mere positiv
holdning til cykling og motion blandt de udvalgte forældre end blandt skolens forældre i
almindelighed.
Desuden er skoleinspektøren på Kirkebjerg skole og to lærere - den ene trafiklærer - på Kirsebærhaven
skole interviewet med henblik på at belyse, hvilke overvejelser, der er gjort om
færdselsundervisningen på skolen og om trafikforholdene ved skolen og hvilken indsats, skolen har
gjort og overvejer at gøre.
Der er interviewet 3 mænd og 5 kvinder, 6 af forældrene er mellem 35 og 40 år og 2 er lidt over 40 år.
De har alle børn i 0 til 3 klasse. De fleste af børnene har én søskende, men et enkelt er enebarn og en
har 2 søskende. 2 af søskende går i 4 klasse og 2 i henholdsvis 6. og 7. klasse. To af de interviewede
bor alene med sit barn, mens der er to voksne i de øvrige familier. 3 af de interviewede bor mellem 500
og 1000 m fra skolen, 4 bor mellem 1 og 2 km fra skolen og en enkelt 2,5 km fra skolen. 2 bor udenfor
skoledistriktet. 6 af de interviewede familier har 1 bil, 1 familie har 2 biler og 1 familie har ingen bil.
Alle i de interviewede familier, både børn og voksne, har cykler. Den ene familie har desuden en
cykelanhænger.
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Der er lidt forskel mellem de interviewede på de to skoler, idet der er flere akademikere blandt de
interviewede på Kirkebjerg skole i Vanløse, mens der er flere med kortere uddannelser og
erhvervsfaglige uddannelse blandt de interviewede på Kirsebærhaven skole i Valby.

3.3 Transport og overvejelser herom
Der er i alle familierne en ret fast praksis for, hvordan morgenen og afleveringen former sig. Der er i
alle familierne en nogenlunde ustresset morgen, men der er meget struktur på for at børnene kommer
ud af døren til rette tid. De interviewede synes således, at det kun sjældent er tidspres om morgenen,
der er afgørende for valg af transportform.
På Kirkebjerg skole kører en enlig mor altid i bil for at kunne komme tidligt hjem og hente børnene. I
to af familierne afleveres børnene på cykel, i det ene tilfælde kører faderen tilbage og tager videre i bil,
da der er langt til arbejdspladsen, mens den anden far tager videre på cykel. I den sidste familie skiftes
de voksne til at aflevere: faderen cykler til skolen og tager videre på cykel, når han afleverer, mens
moderen kører i bil til skolen og kører videre, når hun afleverer, idet hendes arbejde ikke ligger i
cykelafstand. I alle tilfælde skyldes brug af bil for det meste, at der er ret langt til arbejdspladsen, mens
de, der cykler, typisk har kortere. Om eftermiddagen er det ofte den anden part, der henter: 2 cykler, 1
henter i bil, og et par veksler mellem at hente på cykel og i bil.
På Kirsebærhavens skole afleverer èn mand i bil på vej til arbejde, én enlig benytter bus (bor udenfor
skoledistriktet og har ikke bil), mens moderen afleverer i de to sidste familier, den ene cykler og den
anden går til skolen og cykler videre. I de tilfælde, hvor faderen eller moderen møder meget tidligt,
dvs. før skolens åbningstid, afleverer den anden part fast. Om eftermiddagen er mønstret lidt
anderledes: Det er i en del tilfælde den anden part der henter: to bliver for det meste hentet på cykel, en
med offentlige transportmidler og en henter gående.
De store børn (i 6 og 7 klasse) må selv tage til skole. Men kører de voksne i bil, kan de større børn tage
med. Nogle af de mindre må selv tage hjem. Nogle cykler, nogle går og løbehjul bruges også.
Denne måde at transportere børn på er ikke nødvendigvis gennemsnitlig for de pågældende skoler. Der
er imidlertid ikke oplysninger om, hvordan forældrene generelt afleverer eller henter børnene. Som
nævnt har formålet med undersøgelsen ikke været at belyse det gennemsnitlige mønster i forbindelse
med at bringe og hente børnene. Generelt kender de enkelte forældre ikke til, hvor stor en andel i den
enkelte klasse, der køres i bil eller kommer til skolen på anden måde. Specielt 1. klasses forældre er
uvidende herom, hvilket bl.a. hænger sammen med, at undersøgelsen er foretaget ved skoleårets
begyndelse.
Der er mange motiver til valg af skole og skolevej. Nogle prioriterer, at der er kort til skole og til
børnenes kammerater, andre har flyttet skole og dermed fået længere til skole, fordi den nye skole
passer bedre til børnene og nogle er blevet skilt og har valgt at lade børene fortsætte i samme skole.
Ingen af forældrene giver udtryk for, at boligen er valgt af hensyn til skolevejen. I fremtiden kan
skolevejene blive længere som følge af frit valg af kommunal skole. Desuden vil Københavns
kommune i nogle tilfælde gøre specielt forældre med tosprogede børn opmærksom på frit valg
ordningen for skolevalg for at sikre en større spredning af disse børn. Det kan påvirke trafikmønstrene
i fremtiden.

-8-

3.4 Cykeltræning, motion og miljø
I alle familierne lægges stor vægt på, at børnene lærer at cykle. Når børnene først kan cykle, får mange
af dem lov til at træne på lukkede arealer uden biler. Derefter foregår det meste af træningen i
forbindelse med gøremål i dagligdagen, cykling til skole, indkøb, ture i weekenden mv. Der er ikke
mange, der cykler alene med henblik på at træne børene. Men de fleste bruger bevidst cykelturene med
børnene til at gøre dem mere sikre i trafikken: En far siger ”Der er mange kommandoer”. Der er flere,
som har cyklet langt med børnene i trafikerede områder, bl.a. ind til København. Der er også flere, der
synes, at de burde være lidt flittigere til at cykle med børnene, ”men der er så meget andet.”
Motion spiller en stor rolle i alle familierne. De allerfleste af børnene går til forskellige former for
bevægelse eller idræt: spejder, dans og fodbold er populært. Enkelte af forældrene lægger stor vægt på
cykling som en del af motionen, mens andre synes, at børnene bevæger sig så meget i forvejen, at dette
aspekt af cykling ikke er så vigtigt. De interviewede siger således bl.a.: ”Motion er vigtigt for mig,
men børnene skal ikke cykle pga. motion. De rører sig rigeligt, så det skal være et transportmiddel”.
Og ” Det vejer tungere at komme hurtigt hjem end at tage større hensyn til motion og miljø”. I de
fleste tilfælde køres børnene til og fra idræt i bil, da det ofte foregår længere væk og derfor er mest
praktisk. Nogle af forældrene dyrker også sport eller har gjort det. Kirsebærhavens skole deltager i
”Sund motion for sjov”, som har til formål at sikre, at børnene rører sig. Nogle af børnene deltager i
det.
De miljømæssige konsekvenser af transporten til skole er ikke noget, forældrene lægger stor vægt på.
Nogle synes generelt, at cykling er godt og heri indgår både motion og miljø, og det gælder så
naturligvis også skolevejen. Men de fleste lægger vægt på, hvad der er praktisk og passer ind i
hverdagen, og ikke det specifikke miljøaspekt af skoletransporten.
Ses på de interviewedes holdning til miljø i almindelighed er der en lille forskel mellem skolerne, idet
de interviewede på Kirkebjerg skole generelt køber mere økologisk og er mere miljøbevidste end de
interviewede på Kirsebærhaven skole. Trafiklæreren på Kirsebærhaven skole siger, at mange
indvandrerelever ikke kan cykle, og at der var en tendens til, at der også er flere danske elever, der
ikke kan cykle, fordi de altid bliver kørt i bil.

3.5 Kan transportvanerne ændres?
Generelt er de interviewedes holdning, at den transport, de anvender, er udmærket og at der ikke er
stor grund til at ændre på den. Der er i næsten alle familierne faste rutiner for, hvem der afleverer. Det
er for det meste bestemt af mødetidspunkt og fleksibilitet. I mange af familierne møder den ene meget
tidligt, hvorfor den anden afleverer. Til gengæld kommer den, der møder tidligt, hyppigt også tidligt
hjem og henter derfor. Der er ikke i nogen af familierne sædvane for, at det er den samme person, der
henter og bringer.
På Kirkebjerg Skolen er alle de interviewede store tilhængere af cykling. Men det gør ikke, at de lige
vil cykle mere. For en kræver dét at skifte fra bil, at børnene bliver større, så de selv kan tage hjem,
idet bilen vælges for at kunne hente børnene tidligt om eftermiddagen. I en anden familie er bilen en
nødvendighed på faderens arbejdsplads, han kører derfor altid børnene i bil til skole. I en tredje familie
er afstanden for stor for den ene part og de offentlige transportmidler ikke hurtige nok til, at det er
realistisk at skifte. Denne part afleverer derfor altid i bil. Samtidig fremhæves det, at det er lige så
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billigt at bruge bil som offentlig transport til arbejdspladsen, når man har bilen. På Kirkebjerg skole
synes de interviewede generelt, at det var meget ubehageligt at køre i bil pga. de mange børn og den
megen trafik ved skolen og i alt fald en var ophørt med at køre i bil pga. trafikforholdene ved skolen.
På Kirsebærhavens skole er de interviewede ikke helt så entusiastiske overfor cyklen. En er ikke så
meget for at cykle langt. En anden ville måske bruge bil, hvis hun havde råd til en. Mens et par altid
går med børene, selvom de ikke bor lige ved siden af skolen.
På et direkte spørgsmål om, hvad der skal til, for at de selv ændrer transportvaner, svarer de fleste, at
de ikke vil begynde at transportere børnene på en anden måde. Én siger om sin mand, at ”han er et
rigtigt bilmenneske. Han vil køre i bil, hvis han overhovedet kan komme til det”. En anden skal flytte
arbejdsplads, så den ligger tæt på en station, men han vil fortsætte med at køre i bil, da det stadig er
hurtigere. En tredje siger, at hun nok ville cykle nogle gange, når børnene bliver større, så det ikke er
så vigtigt at komme tidligt hjem. En fjerde ville begynde at køre i bil, hvis hun havde råd til en.
Børnene i 0. til 3. klasse er for små til selv at måtte cykle til skole, mens de større søskende får lov.
Børnene får generelt lidt tidligere lov til at cykle hjem, da der ikke er så meget trafik om
eftermiddagen.
2 af familierne er præget af, at hverdagen er anderledes end den er normalt. I den ene familie har
moderen orlov og den anden familie har netop fået et barn til, hvorfor begge parter har barselsorlov.
Det understreger, at der kan opstå mange situationer, hvor hverdagen ændres og vilkårene for at bringe
og hente derfor også ændres. Det er den normale situation, der er behandlet i interviewet.
Generelt kan man sige, at skolevejen ikke spiller en rolle ved valg af bolig, og skolens kvalitet
prioriteres ved skoleskift. De fleste fortsætter til arbejde med det transportmiddel, de har bragt børnene
til skole med. Der er også nogle, som går med børnene og derefter cykler videre eller cykler til skolen
og derefter tager hjem og henter bilen til arbejde. Der er ingen af de interviewede, der giver udtryk for,
at de synes, det er et problem, at de bidrager til biltrafikken ved skolen.

3.6 Skolevej og forhold ved skole, Kirkebjerg skole
Skolen ligger omgivet af Slotsherrensvej, Jyllingevej og Ålekistevej, som alle har meget trafik. De
interviewpersoner, der skal langs med eller krydse vejen, synes, at der er meget trafik og meget farlig
trafik fra sideveje. Overgang ved lyskryds fungerer derimod meget godt. Skolen ligger omgivet af små,
smalle villaveje med en del industri og mange andre institutioner. Der er meget trafik på vejene om
morgenen, også tung trafik. Der er også mange børn og forældre til fods og på cykel og i biler, der skal
parkere.
Alle de interviewede giver udtryk for, at det er meget ubehageligt at køre i bil ved skolen. Én af de
interviewede er holdt op med at køre i bil, fordi trafikforholdene ved skolen er så håbløse om
morgenen og er begyndt at cykle med børnene i stedet. Men siger at han ville nok køre mere i bil, hvis
forholdene var sikrere. Han siger: ”Kirkebjergvej er håbløs. Kun plads til en bil i hver retning. Når de
skal passere, skal den ene svinge ind, hvor cyklisterne kører. Det virker farligt. Da der er så mange
biler, cykler og gående, kører alle langsomt. En del biler skal også vende. Der er dog ikke
hastighedsproblemer, da der er så meget trafik.” En anden siger: ”Trafikforholdene er absolut heller
ikke gode, meget meget lidt plads”. Vejene er meget smalle og mange biler. Der er kun plads til en bil.
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Børnene slingrer meget, jeg er tit bange for at køre der. Men jeg har svært ved at se, hvad der kan
gøres.” En undrer sig over, at der ikke er skilt med skole på vejene ved skolen. Desuden ophører 30
km/t hastighedsbegrænsningen lige før skolen. En interviewet har også observeret, at opmalingen af
parkeringsbåse og gule forbudsstreger er meget utydelige. Nogle af de interviewede bemærker også, at
der ikke er skilte med skolestart og at skolen ikke har skolepatrulje.
Der er dårlige parkeringsforhold, så det er vanskeligt at parkere tæt på skole. Forældrene må nogen
gange sætte børn af, og så selv finde en parkeringsplads. De interviewede parkerer ofte på Skjulhøj
Alle eller Kirkebjerg Alle. Især Vanløsehøj, som skoleindgangen ligger ud til, er meget slem. Men som
en siger: ”Det gør ikke noget, der er et lille stykke at gå. Jeg kan ikke se, hvad man ellers kan gøre. Jeg
har prøvet at parkere andre steder.”
Den megen trafik betyder også, at trafikken virker ubehagelig for cyklisterne: ”Biler skal trække ind i
cyklisternes bane, så cyklister kan flette ind.” En af forældrene må også tit bruge fortovet, da der ikke
er plads på vejen for biler. Forelagt, at der ikke er sket nogle alvorlige ulykker ved de københavnske
skoler i mange år, siger en af de interviewede: ”Men den oplevede sikkerhed ved skolen er meget
dårlig”. Cykelparkeringsforholdene er også meget dårlige efter nogle af de interviewedes mening.
Foran skolen på Vanløsehøj er det helt kaotisk for cyklerne - der er kun få pladser og cyklerne ligger
ofte væltede. Der er også tale om hærværk på cyklerne. Der mangler også nogle flere
cykelparkeringspladser ved bygningen til de mindske klasser, her er forholdene dog mere ordnede.
En interviewet siger: ”Cykelparkering kan gøres meget bedre. Kirkebjerg skole er ikke indrettet til
cykler. Cykelparkeringen er elendig. Børnene smider jo bare cyklerne. Det må man tage hensyn til.”
og ”Børnene tager ikke hensyn til hinandens ting, vælter de andres cykler, og tænker: det er jo bare
ærgerligt.” Inspektøren oplyser, at skolen er blevet udvidet for nogle år siden, og at man i forbindelse
med projektet ikke har fået udvidet parkeringsanlæg til cykler. Forholdene for cykler er derfor ikke
særligt gode. Men skolen mener, at det er en del af udvidelsesprojektet og dermed kommunens opgave,
mens kommunen omvendt mener, at udgiften skal afholdes over skolens budget. Sagen er derfor gået
lidt i stå.
Der er nogle forslag fra de interviewede til, hvad man eventuelt kan gøre:
- Skilte med skole, opmaling af parkeringsbåse og forbudsafmærkning
- Flere parkeringspladser og afsætningssteder for biler
- Forslag om at der ikke må køre tunge køretøjer om morgenen,
- Man kan undersøge, om nogle veje, bl.a. Vanløsehøj, kan ensrettes om morgenen
- Man kan undersøge, om der kan laves parkeringsforbud eller stopforbud i den ene side af vejen
- Det kan overvejes at lave opmalet cykelsti i den retning, der fører mod skolen, men det vil nok
kræve stopforbud i denne side af vejen
- Skolen kontakter virksomheder og henstiller til, at de så vidt muligt søger at undgå, at der
leveres varer om morgenen eller kører tunge køretøjer
- Flere, helst overdækkede, cykelparkeringspladser.

3.7 Skolevej og forhold ved Kirsebærhavens skole
Kirsebærhavens skole ligger omgivet af Folehaven, som er en af Danmarks mest trafikerede veje,
Gammel Køge Landevej og Vigerslevvej. En del af skoledistriktet ligger på den anden side af
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Folehaven. Der er en bro over Folehaven, som den interviewede familie brugte, når de gik til skole.
Der er også en lysregulering midt på Folehaven. Den er opdelt i 2 tempi, så man kommer til at stå og
vente på midten, hvilket de interviewede ikke føler trygt. Der er også problemer med, at bilerne ikke
respekterer det røde lys. Trafiklæreren på skolen oplyste, at skolebestyrelsen har været med til at tage
initiativ til bygning af broer over Folehaven.
De mindre villaveje rundt om skolen opleves som trygge, selvom bilerne godt kan køre stærkt. Der er
bump på en del af vejene. En enkelt beklager sig dog over, at bilerne parkerer tæt på krydsene, så det
er vanskeligt at komme udenom. Der er en del institutioner for børn og ældre i det område, hvor skolen
ligger, og der er også et bibliotek. Men der ligger ikke nogen erhvervsvirksomheder, og det virker, som
om der ikke er så stort et pres på parkering på vejen. Der er for nylig lavet en plads på vejen foran
skolen med et ret højt bump. Det er alle de interviewede, uanset om de kører i bil, cykler eller går,
meget glade for, idet det tvinger bilisterne til at køre langsomt. En af de interviewede siger: ”Bump er
meget mere effektive, end hvis der kun var sat skilte op.” Men de synes, at parkeringsforholdene er ret
kaotiske. ”Folk smider bilerne alle vegne. Også foran skolen, selvom det kun er til afsætning.”. Nogle
af de interviewede parkerer et stykke fra skolen og går resten af vejen. Én af de interviewede finder det
dog meget ubehageligt at køre i bil ved skolen, da der kommer forældre, børn, cyklende og biler fra
alle sider. Trafiklæreren på skolen oplyste, at skolen har været kraftigt involveret i forbindelse med
ombygningen af pladsen foran skolen. På vejen ved skolen manglede ved første besøg på skolen
stolper ved vejindsnævringer, og vejafmærkninger ligger spredt på vejen. Det er dog ikke noget, nogle
af de interviewede snakker om. Det er senere blevet lavet.
Sammenlignet med Kirkebjerg skole er forholdene ved Kirsebærhaven væsentlig bedre, da vejen er
bredere, der er lavet bump foran skolen og der ikke er så mange parkerede biler på vejene ved skolen.

3.8 Sikkerhed og cykelhjelm
Børnenes sikkerhed ligger naturligt alle forældrene meget på sinde. Det gælder bl.a., hvornår børnene
skal cykle med en voksen og hvornår de må cykle alene. Det fremhæves, at forældrene bestemmer,
hvilke vej børnene skal gå eller cykle til skole og i fritiden. Forældrene understreger også, at børnenes
sikkerhed er deres ansvar.
Et tema i forbindelse med cykling og sikkerhed er brug af cykelhjelm. Alle de interviewede forældre
lægger stor vægt på, at børnene bruger cykelhjelm. Og det volder heller ikke problemer at få børnene
til at gøre det i de interviewede familier, selvom den ældste går i 7. klasse. De fleste af forældrene
bruger også cykelhjelm for det meste. De er imidlertid også klar over, at det vil være vanskeligere at få
børnene til at bruge hjelm, når de bliver større. Her begynder udseendet at spille en større rolle for de
unge. En af de interviewede siger: ”Mit dreng er en af de eneste i 4. klasse, der bruger cykelhjelm, og
han klager lidt over at blive gjort til grin.” En anden af forældrene siger ”Hvis jeg ønsker, børnene
skal bruge cykelhjelm, må jeg også selv bruge den. Så jeg kører med den skide grimme hjelm. Min
kone bruger også sin.” En anden forældre foreslår, at der sættes flere spejle op på skolen, hvis det kan
hjælpe til at håret kan blive sat igen efter brug af cykelhjelm. Og en foreslår, at der ved kampagner
fokuseres på skaderne der kan ske, ved ikke at bruge cykelhjelm: fortænder der slås ud, sår og rifter i
ansigtet mv. Men det skal være de mindre skader. Det skal ikke være en skræmmekampagne for denne
aldersgruppe.
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Trafiklæreren siger, at når børnene i 7. klasse får at vide, at de skal bruge cyklehjelm ved
cyklistprøven, vil de ikke deltage. En forældre siger: ”Måske også debat i klassen om cykelhjelm
ligesom debat om rygning. Hvorfor er de bange for at blive til grin? Skolen bør gå ind og være mere
klar i mælet med, hvilket budskab de vil have frem til børn og forældre.” Og det er ”vigtigt, at lærerne
tager diskussion med børn om udseende og cykeladfærd, tør gå ind og stille sig i midten og spørge,
hvorfor gør du sådan. Nogle børn er bevidste, mens andre børn ikke ved, hvorfor de gør som de gør.
Jeg synes, man skal snakke med børnene om det, ligesom man gør på andre områder. Der er klassens
tid, der kan bruges hertil.” En anden af de interviewede snakker også om cykelambassadører: ”Kan
man få Mads Mikkelsen til at bruge cykelhjelm”. ”Og Anders Fog Rasmussen, han havde cykelhjelm
på, da han cyklede med Bush på mountainbike.”

3.9 Hvad kan skole gøre
Forældrene slår alle fast, at det er forældrenes ansvar at lære børnene at cykle og at lære dem at færdes
i trafikken. ”Det lange seje træk er hjemme i familierne, at forældrene tager ansvaret for børnenes
trafikvaner.” Men alle forældrene synes, at skolen kan tage en diskussion med børnene om trafik,
trafikkultur og om brug af cykelhjelm, f.eks. i klassens time. Forældrene er ikke klar over i hvor høj
grad det sker nu, bl.a. fordi de interviewedes børn er relativt små. Men selv blandt de forældre, som
har større børn, er der ikke noget klart mønster af, hvilke diskussioner og hvilken undervisning i
færdsel, der har været på skolen. Interviewene er derfor i højere grad udtryk for, at man finder det
vigtigt end af den aktuelle undervisning på skolen.
En forælder siger således: ” Det er naturligt, at skolen går med klassen og gør trafikken til et tema”.
En anden siger ”Skolen kan have en politik, kan have en holdning, kan være synlig. Lærerne kan gå
ind og snakke med børnene om transport, omkring adfærd, omkring udseende. Børnene kan gå i
grupper, lave gruppeopgaver, børnene kan gå på nettet og se hvilke ulykker der er sket, hvis man ikke
bruger cyklehjelm. Hvad synes skolen? Hvad er det for et budskab, den gerne vil have frem til børn og
forældre?”
De interviewede finder også, at der er godt, at skolen samarbejder med politiet om
færdselsundervisning. Det er også godt, hvis der nogle gange står en betjent foran skolen om morgenen
og kan kontrollere, om børnene har lys på, og om forældrene kører for stærkt. ”Selvom man har givet
dem lygter med, ved man jo ikke, om de bruger den.” Også kampagnen Skolestart, som ved skoleårets
begyndelse gør opmærksom på de nye elever i trafikken, og hvor politiet kommer ud til skolen og
overvåger trafikken, synes de interviewede er en god ide. Inspektøren på Kirkebjerg skole siger, at
politiet ved den lokale station har meddelt, at det pga. mandskabsmangel ikke har mulighed for at
støtte op om færdselsundervisningen. På Kirsebærhaven skole har de et godt samarbejde med politiet.
På Kirsebærhaven omtaler alle forældrene, at rektor både ved starten af børnehaveklassen og i første
klasse havde snakket meget om trafikken ved skolen og opfordret forældrene til at parkere lidt væk.
”Det har været fint, og forældrene har snakket om det bagefter.” En del forældre synes ikke, at der er
så stort behov for, at skolen har en trafikpolitik. På Kirsebærhaven Skole synes forældrene, at det
fungerer godt, som det gør nu, hvor inspektøren snakker om trafik. Nogle af forældrene lægger vægt
på, at det er vigtigere med fysiske forholdsregler. ”Løftede pegefingre hjælper ikke”. En anden siger:
”Der er så mange politikker i forvejen. Hvis man laver en trafikpolitik, så skal der være nogle, der
driver det”. På Kirsebærhaven skole understregede trafiklæreren, at han og inspektøren lægger stor
vægt på, at forældrene i 0. og 1. klasse bliver gjort opmærksom på trafikforholdene, og på forældrenes
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ansvar. Skolen havde ikke overvejet at få en egentlig trafikpolitik, men i praksis havde trafiklæreren
den i hovedet.
Forespurgt synes alle de interviewede, at skolen bør deltage i Dansk Cyklistforbunds kampagne Alle
Børn Cykler (ABC). Enkelte forældre påpeger dog, at det er vigtigt, at der ikke er nogle børn, der føles
sig presset til at cykle. Der er dog meget få forældre, som umiddelbart kender kampagnen og fra de to
skoler deltager kun 2 klasser på Kirkebjerg skole. ”Vi cykler til arbejde” er mere kendt blandt de
interviewede. Det var ikke en kampagne som skolerne tillagde stor vægt. På Kirkebjerg skole var det
op til den enkelte lærer og på Kirsebærhaven blev der ikke gjort noget for kampagnen. ”Alle børn
cykler. Det vil være stort at deltage, hvis man på den måde kan få cykling på dagsorden. Men lærerne
er meget ophængte. Det bør drives af forældrerepræsentanter. Det bør kombineres med tema i
klassen”.
Der er ikke skolepatruljer på nogen af de to skoler. En del af de interviewede er positive overfor
skolepatruljer, men synes det er svært at se, hvor de med størst fordel kan placeres. Nogle af de
interviewede taler om, at det kunne være en god ide enten ved de store veje i nærheden af skolen eller
på de små veje op ad skolen. På Kirkebjerg skole siger rektor, at etablering af skolepatruljer
forudsætter, at der er nogle forældre, der vil bakke det op og en interesseret lærer, samt at der afsættes
lærertimer til formålet. Han gør opmærksom på, at det er skolebestyrelsens ansvar at tage initiativ til at
indføre skolepatrulje.
På Kirsebærhaven skole har der tidligere været skolepatruljer ved de større veje rundt om skolen. Men
ved Gl. Køge landevej/Folehaven er krydset for kompliceret til, at det kan overskues. Der er kommet
brro midt på Folehaven, så skolepatrulje ved retortvej er ikke nødvendig mere og ved Vigerslev alle er
der ikke flere elever, som bor på den anden side af vejen.
Trafikundervisningen på Kirsebærhaven skole blev diskuteres med de to lærere. Trafiklæreren sagde,
at han deler det materiale, han modtager, ud til klasselærerne. Det er så deres ansvar om de bruger det
og om de har behov for yderligere materiale. Undervisningens foregår i klassens tid, dvs. en tid, der er
afsat til generelle emner, men som ikke er placeres i en bestemt time i løbet af ugen. Det betyder, at
klasselæreren kan vælge at bruge klassens tid til almindelig undervisning eller til særlige emner. Der er
ikke noget fast mønster på skolen for, hvordan der undervises i trafik. Der var tidligere større
efterspørgsel efter undervisningsmaterialet fra Rådet for Større Færdselssikkerhed. Hvis en lærer
foreslår, at der kommer en betjent ud og snakker om trafik, koordinerer trafiklæreren det, så der så vidt
muligt undervises i flere klasser. Der er cyklistprøve i 7. klasse. Eleverne tilmelder sig individuelt. Da
der kræves cykelhjelm, er der en del elever, der som nævnt ikke vil deltage. Da tilmeldingen er
individuel, er det ikke herudfra til at sige, om alle i en klasse kan cykle. Trafiklæreren sagde, at han
regnede med, at hvis skoleinspektør og skolebestyrelsen i fællesskab opfordrede lærerne til at diskutere
cykletrafik med klasserne, så ville det også ske.

3.10 Diskussion på forældremøde og pjece
Der er blandt de interviewede enighed om, at man godt kan diskutere trafik på forældremøder, der er
imidlertid lidt forskellige holdninger til, hvad man skal diskutere. På Kirkebjerg skole fremhæver en
interviewet, at trafik allerede tages op af skolebestyrelsen på møder for de små klasser, hvor alle
forældrene er samlet, og at der fungerer godt.
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En anden siger: ”Forældre bør diskutere trafik i den her teenagedebat, man har nu om druk og røg.
Man kunne også diskutere cykel, cykelhjelm og motion: Hvorfor stopper de unge f.eks. med at bruge
cykelhjelm, når de er 10 år?”. Men siger samtidig: ”Cykelhjelm går tæt på. Nogle forældre vil føle, de
ikke er gode forældre, hvis det tages op. Så er det bedre, hvis skolen har en politik.”
En anden siger: ”Jeg ved ikke, om jeg synes, at om børnene bruger hjelm skal være et tema på et
forældremøde: Det er forældrenes eget ansvar og beslutning. Det er for konfliktfyldt. Det skal jeg ikke
blande mig i. Det er godt, hvis skolen tager det op. Hvis der skal være brug af cykelhjelm, så skal det
være lovgivning. Der er ikke mange, der sætter spørgsmålstegn ved at bruge sele i bilen.
Skolebestyrelsen skal heller ikke gå kraftigt ind i det med cykelhjelm.” Men den pågældende siger
samtidig: ”Men man kan godt diskutere trafik mere generelt på et forældremøde, da andre forældres
adfærd påvirker min og børnenes sikkerhed”.
Mange af de interviewede synes principielt, at det er en god ide med en pjece, der kan bruges som
udgangspunkt for en diskussion på forældremøder. Men der er også en holdning om, at der er så
mange politikker og pjecer, og det ender let med kun at være et stykke papir. En siger: ”Hvis man kan
lave en pjece, der hjælper debatten hen imod, at forældrene generelt kan se nytteværdien i at lade bilen
stå - hvis man kan opstille det som nogle fordele. Det er ikke nok, at luften bliver renere. Det skal
være, at dit barn bliver sundere. Godt med oplysning og godt med debat. Men det skal følges op af
ildsjæle, der vil drive det. Ellers er det bare en pjece i en række af pjecer”. En anden siger: ”Hvis man
laver en pjece, som lærerne skal bruge, skal det gøres til noget, der er pædagogik i: for matematiklærer
- hvor mange kilometer køres, for dansklærer - læsning af skilte, førstehjælp. Gøre det til undervisning
og til tema”.
Trafiklæreren på Kirsebærhaven skole siger, at forældrene er meget ivrige efter at diskutere trafik. Han
vurderer, at det vil være muligt at afsætte tid på et forældremøde til at diskutere en pjece om
cykeltrafik og at det vil blive prioriteret, hvis skoleinspektør og skolebestyrelse går sammen om det.

4. Pjece
På baggrund af interviewundersøgelsen er der udarbejdet en pjece ”Cykel og gå mere til skole”.
Interviewundersøgelsen viste, at forældrenes valg af transport af børnene til skole i høj grad er bestemt
af deres behov for transport efterfølgende. Den viste desuden, at forældrene gerne vil diskutere
transport på forældremøder, men ikke har stor tiltro til løftede pegefingre. Pjecen lægger derfor vægt
på, at det er de små ændringer, som tæller og på at det fremmer sundheden at cykle og gå.
Det er i pjecen søgt at komme rundt om de fleste aspekter af børns transport til skole uden at den er for
lang eller tung:
- Skolevej
- Sikkerhed
- Motion
- Brug af cykelhjelm
- Forældrenes ansvar
- Hvad kan skolen gøre og
- Samarbejde mellem forældre og skole
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Pjecen opstiller desuden nogle spørgsmål, der kan diskuteres på et forældremøde og giver et eksempel på en
skoles trafikpolitik.

Da mange af spørgsmålene om børns transport til skole ikke er så forskellige for de små og de store
børn kan pjecen bruges i alle de lavere klassetrin. Den er ikke rettet mod, at de store børn selv skal
læse den. Pjecen er udsendt til alle de københavnske skole og er lagt på Det Økologiske Råds
hjemmeside www.ecocouncil.dk, hvor den kan down-loades under rapporter/trafik.
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Bilag 1: Interviewskema til forældre
Interview forældre med børn i 0-3 klasse
Spørgeskema nr. …… Skole…………………
Interview med………………
Oversigt over interview
- Rammefortællingen: Hvordan kommer børnene til skole og hvilke overvejelser har I gjort jer
- Kan tingene være anderledes, er der modsætninger
- Er der ydre forhold, trafikforhold, sikkerhed mv., der skal ændres
- Hvad kan skole og forældre gøre
Familie
Navn……….. alder…..Arbejdsplads………..Beliggenhed………….
Navn……….. alder…..Arbejdsplads………..Beliggenhed…………..
Antal børn hjemme……..
Navn…………… alder…….. klasse………………, skole………………..
Navn……………. alder…….. børnehave…vuggestue….. beliggenhed ……..
I Rammefortællingen
1 Transportmidler i familien
- Bil antal…..
- Cykler
- Andet
- Kørekort, antal……
- Kan børn cykle/gå alene
2 A Forløb af morgenen i hjemmet i almindelighed
- Hvornår står op
- Hvornår af sted
- Forløb af morgenen i almindelighed
- Tidspres i hverdag
- Er der nogle dage, det er anderledes??
2 B Forløb af eftermiddag i hjemmet i almindelighed
- Tidspres eftermiddag
3A Transport til skole/daginstitution i almindelighed
- Hvem i familie bringer generelt, fordele, sammenhæng med øvrig transport?
- Tager voksne direkte videre (beliggenhed arbejdsplads/udd sted)?
- Brug af transportmiddel til arbejde/udd sted
- Er der andre der afleverer andre dage? Hvilke transportmidler bruges?
- Transport for person som ikke bringer
3B Transport fra skole/daginstitution i almindelighed
- Hvem i familien henter generelt? Fordele, sammenhæng med øvrig transport
- Brug af transportmiddel fra arbejde/udd sted
4 Hvordan er skolevejen?
- Vis skolevej på kort (tag kort med)
- Mulighed for at cykle, tryghed, cykelstier/stier, store veje, der krydses
- Gode muligheder for bil
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5 Trafikale forhold ved skole
- Vejforhold, sikkerhed, hastighed
- Veje ensrettet, skal biler vende
- Parkering for biler, ulovlige stop
- Cykelparkering, antal tilstrækkelig, kvalitet
- Andre forældres og børns transport/evt. konflikter
6 Kan dine børn cykle og færdes trygt i trafikken?
- Cykler til skole
- Cykler i weekenden
- Skolen skal lære børnene
7 Andre elever i klassen
- Hvordan transporteres de andre børn? Hvor bor de?
- Hvad mener de øvrige forældre i klassen om forskellige transportmidler?
- Hvad er sejt i klassen og hvad bestemmer andre forældres valg?
- Giver det anledning til konflikter mellem forældre/ på forældremøder?
II Kan tingene være anderledes
8 Hvad mener du om forskellige transportmidler?
- Hvad ville være en ideel transportform?
- Hvad betyder sikkerhed for bil og cykel?
- Hvad betyder trængsel?
- Hvad betyder den videre transport?
- Muligheder for at ændre transportforhold til skole og til arbejde
9 Hvad betyder motion og miljøaspekt?
- Cykling (og gang) som miljøvenlig
- Cykling (og gang) som motion
- Gymnastiktimer/frikvarterer
- Transport til fritidsaktiviteter
- Cykler i fritiden med børnene
- Anser I jer for en grøn familie?
10 Hvad der skal til for at cykle med børn?/evt. børn selv kan tage i skole (når de bliver større)
- Andre forhold ved skolen (ensrette, stopforbud indkørsel forbud)
- Andre elever/forældres vaner
- Andre forhold på skolevej (stillevej, bump, cykelsti, ændrede lyskurve, skolepatrulje)
- Træne børn i cykling, er børnene sikre nok/store nok – behov mere træning
- Behov politi undervisning, træning i gang cykling, cykeltrafiklegepladser
- Mange større børn får for lidt motion, hvad kan gøres, forældres/skoles ansvar
11 Hvad skal til for, at I ændrer transportvaner?
- Ændringer i arbejdsplads
- Bedre alternativer
- Sundhed, miljøaspekt
- Tage sig sammen
- Skal trafik i almindelighed begrænses/reguleres. Kørselsafgifter/P-afgifter?
III Hvad skal ændres i ydre vilkår (sikkerhed, trafiksituation mv.)
12 Forslag til hvad der skal gøres konkret
- Ændre fysiske forhold på vej og ved skole
- Cykelstativer
- Sikkerhed (patruljer, store veje, andet)
- Skole mere aktiv ift. konkrete ting (veje, P-pladser, afsætningspladser)
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IV Hvad kan skole og forældre gøre
13 Hvad kan skolen gøre?
- Fysiske forhold ved skole vej, parkering, cykleparkering
- Deltagelse i Alle Børn Cykler, DK Cyklistforbunds kampagne
- Opfordre forældre til cykle/gang?
- Skal skolen gøre mere for at gøre børn trafiksikre?
- Brug af cykelhjelm
- Skal skolen udarbejde generel trafikpolitik (retningslinier for adfærd ved skole)?
14 Hvad kan forældre gøre? Diskussion på forældremøder og pjece
- Diskuteres transport af børn i klassen på forældremøder blandt børnene – behov herfor?
- Hvordan kan det tages op?
- relevant at udarbejde diskussionsoplæg til forældremøde – pjece?
- Kan det gøres af skolebestyrelsen?
- Er der meget forskellige holdninger blandt forældrene?
- Kan det diskuteres blandt børnene?
V Afslutning
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Bilag 2 Interviewskema til skoleinspektør
Præsentation af projekt
1 Orientering om forældrenes opfattelse af trafikforholdene
2 Hvad har skole gjort fysisk?
- Vejforhold (har haft kontakt kommune)
- Parkering
- Cykelparkering
- Skilt skole
3 Kontakt med politi
- Ved skolestart
- I løbet af år
- Undervisning af børn
4 Overvejelser skolepatrulje
5 kontakt til kommune
- Opmaling båse
- Skilte skole og hastighedsgrænser
- Stolper i bump
- Ensretning af veje
6 Kontakt til nabovirksomheder/tung trafik om morgenen
7 Lærer foran skole om morgenen
8 Har trafikpolitik/retningslinier for trafik
9 Hvor sker undervisning i trafik? – brug af klassens time
- Har tid, eller andre temaer vigtigere
10 Kan tage trafik op på forældremøder?
- Store møder 0. og 1. klasse
- Har tid/andre temaer vigtigere?
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