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Christer Gunnarsson

2018-05-29

Dnr BOU 2018-388

Barn- och ungdomsnämnden

Kampanj Gå & Cykla till skolan
Förslag till beslut
1. Skolchefen för barn och ungdom får dela ut ett pris på 15 tkr till vinnande
skola i Linköping i kampanjen Gå och Cykla till skolan.
2. Vinnande skola får nyttja prissumman till att stimulera fysisk
utomhusaktivitet på sin skola.
Ärende
Utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen samarbetar på
flera olika sätt för att säkerställa ett hållbart resande till och från skolan.
En del i detta arbete är att stimulera att fler barn, elever och föräldrar väljer att
gå, cykla eller åka kollektivt till skolan.
Varje år arrangeras kampanjen Gå och Cykla till skolan. Kampanjen syftar till
att främja hälsan hos barn och unga, bidra till en bättre miljö samt förbättra
trafiksäkerheten i elevernas närmiljöer. Kampanjen arrangeras av
Trafikkalendern - Sveriges största läromedel om barn och trafik. Aktiviteten
engagerar årligen ca 50 000 elever och pedagoger runt omkring i landet.
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. De fyra skolor i landet som samlar mest respoäng får ett
penningpris att nyttja till aktiviteter på skolan.
Utbildningskontoret föreslår att nämnden beslutar att stimulera Linköpings
skolor till deltagande i kampanjen Gå och Cykla till skolan genom att ge
skolchefen för barn och ungdom i uppdrag att dela ut ett pris på 15 tkr till den
skola i Linköpings kommun som samlar mest respoäng. Priset skall nyttjats av
skolan för att stimulera fysisk utomhusaktivitet på skolan.
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Länkar
Länk till kampanjens hemsida:
www.gaochcykla.se

Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Christel Horsak

Beslutet skickas till:

