
 

Trygg trafikk, Alta kommune og Sykkelbyen Alta inviterer barn i 1.-3. klasse med foresatte 

til SYKKELDAG i juni.  Dette er et verktøy for foreldre for å avklare sammen med sine syk-

lende barn—hvor klar er mitt barn til å sykle på egen hånd i trafikken, herunder til og fra 

skolen? Håndterer de sykkelen sin godt nok? Forstår de trafikkreglene tilstrekkelig til å 

kunne ferdes langs offentlige veier i Alta? 

Oppmøte ved Elvebakken skole torsdag 4 juni:  

 Barn ved Elvebakken og Aronnes skole, torsdag 4. juni kl. 17.00. 

 Barn ved Saga og Kaiskuru skole: torsdag 4. juni, kl. 17.40. 

 Barn ved AKG og Tverrelvdalen skole skole: torsdag 4 juni kl 1815. 

 

Skolene vil på forhånd gjennomgå aktuelle trafikkregler i undervisningen som gjelder for 

syklister. Selve sykkeldagen er oppdelt i to deler: 

 

Del 1: Sykkelløype i skolegården. Elevene får prøvd ut sykkelferdigheter i trygge omgivelser 

med tilbakemelding fra instruktører underveis. 

 

Del 2: Løype i trafikken i nærområdet. Foreldre får et kart som skal følges. Løypa går både i 

boligfelt og i mer trafikkerte omgivelser. Ute i løypa er det satt ut poster og instruktører 

vil være til stede og gi tilbakemeldinger på hver post. Postene er IKKE merket av i kartet. 

 

Barn som skal delta må møte med en foresatt. Både barn og foresatt må stille med sykkel. 

De voksne har ansvaret for sine egne barn underveis i løypa. Du som forelder vil få meget 

nyttige tilbakemeldinger på hva ditt barn trenger mer øving på før han/hun kan fortsette å 

sykle på egen hånd i trafikken.  

 

Nytt i år er at vi trekker 1 gavekort pr dag blant alle de fremmøtte barna—på kr 1000 pr 

stk. Gavekortet brukes der man kan bruke Mastercard. 

 

 

Sykkelbyen Alta vil servere en enkel tørsteslukker til slutt for de som deltar samt en egen 

deltakerpremie. Vel møtt :D 
 

SYKKELDAG 

torsdag 4 juni 


