
VÄLKOMMEN ATT DELTA I DEN FJORTONDE UPPLAGAN AV UTMANINGEN GÅ & CYKLA TILL SKOLAN! 

Under två valfria veckor i september-oktober samlar deltagande skolor så många respoäng som möjligt 
genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan. Syftet med utmaningen är att främja hälsan 

hos barn och unga, bidra till en bättre miljö samt förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljöer.  
Gå & Cykla till skolan arrangeras av Trafikkalendern - Sveriges största läromedel om barn och trafik.  

Aktiviteten engagerar årligen ca 50 000 elever och pedagoger i år F-6.
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Vilka kan delta?
Aktiviteten vänder sig till 
Sveriges alla elever och peda-
goger i år F-6. 

Hur anmäler man sig?
Från och med 6 maj till och 
med 21 oktober kan ansvarig 
kontaktperson anmäla klassen/
skolan via webben:

www.gaochcykla.se

När pågår aktiviteten?
Under två valfria veckor i  
september-oktober samlar  
deltagande skolor så många 
respoäng som möjligt genom att 
gå, cykla eller resa kollektivt till 
och från skolan. 

Resultatet kan redovisas till och 
med 11 november. 

Vad kan man vinna?
Totalt delas det ut priser för mer 
än 50 000 kronor. Vinn- 
ande skola vinner 15 000 kr. 
Flera kommuner sponsrar också 
med regionala priser. Kolla på 
webben om din kommun är en 
av dem!

Mer information
På webben finns mer informa-
tion om hur aktiviteten fung-
erar; checklistor, lektionstips, 
vilka skolor och kommuner 
som deltar, loggor och ban-
ners för nedladdning m.m. 

Tips!
Samtidigt som ni deltar i 
Gå & Cykla kan ni passa på 
att vara med i höstens stora 
teckningsaktivitet med tema 
”En säker skolväg”. 

Alla klasser som deltar får 
ett klassexemplar av Trafik-
kalenderns fina julkalender. 
Dessutom finns chans att 
vinna pengar till klasskassan 
och enskilda elever har chans 
att vinna en cykel. 

Mer info på:

www.trafikkalendern.se


