SBN-møde tirsdag den 20. maj 2014 i Århus – Sidste nyt fra Kræftens Bekæmpelse
Leg på streg:
Går over alt forventning. Lånesæt på CFU’erne er booket året ud. Kræftens Bekæmpelse har
ekstra sæt, som også kan bookes.
Kurser:
21/5 Roskilde kl. 9.00-13.00
22/5 København kl. 9.00-13.00
28/5 Sorø kl. 9.00-13.00
13/6 Bornholm
23/6 Ringsted kl. 12.00-16.00
2/9 Herning kl. 9.00-13.00
4/9 Århus kl. 9.00-13.00
9/9 Vejle
10/9 Slagelse
11/9 Odense
17/9 Aalborg
22/9 Roskilde
30/9 Sorø
Læs mere om kurserne, tilmelding og booking af Leg på streg-sæt på www.legpaastreg.dk
”Regionale” skolecyklingsnetværk
Der er nu afholdt første runde af netværksmøde i de 5 regioner. Knap 25% af landets
kommuner var repræsenteret – fin deltagelse for første runde. Næste runde møder afvikles i
oktober/november 2014.
Alle steder holdes møderne på skift hos kommunerne, hvorved deltagelse i netværket bliver
kontingentfrit.
Kræftens Bekæmpelse forsætter som sekretariat for netværkene.
Rådet for sikker trafik, Cyklistforbundet og Dansk Skoleidræt ønsker forsat at spille en aktiv
rolle på møderne – aftales fra gang til gang.
Cykeltællinger i Odense Kommune
- Indsamling af viden om hvor mange skoleelever, der benytter aktiv transport i Odense
Primo april undersøgte vi transportadfærden blandt grundskoleelever i/for Odense Kommune.
Resultaterne er præsenteret for Skolecyklingsnetværkene, på Cykelkonferencen i Randers og
vil blive præsenteret på Trafikdage i Aalborg ultimo august.
Resultat (knap 19.000 skoleelever, fordelt på 33 folkeskoler og 5 privatskoler):
Aktiv transport til/fra skole:
65% / 69%
Inaktiv transport til/fra skole:
35% / 31 %

Danmark Cykler sammen
Projektstart er udskudt til 1. Juli 2014. Camilla Liv Andersen bliver ny projektleder, da Simon
Rask har fået nyt job.
De første kampagneaktiviteter kommer i foråret 2015.
Evt. oplæg om projektet/kampagnerne på september eller november-mødet i SBN.
Fra Bil til cykel
Præsentation af resultaterne udskudt til SBN-september-mødet.
SFO-plakat om kostråd
Kræftens Bekæmpelse har lavet en plakat med 3 af kostrådene – flere grøntsager, mere
fuldkorn og mere motion.
Plakaten er sendt ud til alle SFO’er via skolemælken.

For yderligere info eller spørgsmål, kontakt Projektleder Henriette Jensen,
henjen@cancer.dk eller på tlf. 30 38 23 28

