Sådan booker du
Cykellegepladsen
Institutioner

Hvor ligger Cykellegepladsen?
Cykellegepladsen er placeret ved Trørødskolen og er
offentlig tilgængelig på alle tidspunkter. Derudover har
børnehuse og skoler i hele Rudersdal Kommune
mulighed for at booke cykellegepladsen.
Du kan finde Cykellegepladsen her:
Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk

R U D E R S D AL
KOMMUNE
Kultur
Kulturcenter Mariehøj
Øverødvej 246 B
2840 Holte
Tlf. 46 11 56 00

Vil du vide mere om cykelmyggens Cykellegeplads
se www.cykelmyggenslegeplads.dk
Hvem står bag:
Cykelmyggens Cykellegeplads er resultatet af et bredt
samarbejde mellem Trørødskolen, Foreningen Sund i
Rudersdal og fra Rudersdal Kommune: Kultur, Teknik
og Miljø, Børneområdet, Skoleområdet og Sundhed og
Forebyggelse. Projektet har fået tilskud fra
Vejdirektoratets nationale cykelpulje og TrygFonden.

cykling@rudersdal.dk

Info om booking
Cykelmyggens Cykellegeplads er designet til børn
i alderen 2 – 9 år. Cykellegepladsen er skabt efter
Flemming Quist Møllers univers om Cykelmyggen
Egon. På cykellegepladsen står Cirkusloppernes
Cirkusvogn – et cykelskur, hvor der er forskelligt
låneudstyr.

Hvilket udstyr er der i Cirkusloppernes
Cirkusvogn?
I Cirkusloppernes Cirkusvogn kan du låne:

30 lånecykler i 3 forskellige størrelser

30 lånecykelhjelme

Trafikskilte til brug på trafiktræningsområdet
(Myretuen)

Taske med legeudstyr til brug i diverse cykellege

Cykelpumpe

Refleksveste

Hvordan booker man?
Det er gratis for børnehuse og skoler i Rudersdal
Kommune at booke Cykellegepladsen og cykeludstyr til
brug på Cykellegepladsen.

Retningslinjer for udlån af nøgle

Cykelpas

Til venstre for indgangen til Cirkusloppernes Cirkusvogn
hænger en nøgleboks, hvor du skal indtaste en kode. I
nøgleboksen er der en nøgle til skuret. Når du har hentet
det udstyr, som du har booket, skal du lægge nøgle
tilbage og lukke nøgleboksen med koden.
Når du er færdig med dit besøg, skal al udstyr tilbage,
hvor du hentede det, og døren skal låses.

Der er udarbejdet Cykelmyggens Cykelpas, som er for
børn i alderen 3- 6 år. Du kan bruge cykelpasset som
supplement til dit besøg på cykellegepladsen.
Cykelpasset består af opgaver, der gør det muligt at
tale om cykeloplevelser på Cykellegepladsen og
derhjemme.

Du får koden til nøgleboksen sammen med din
bookingbekræftelse.

Hent cykelpasset på www.cykelmyggenslegeplads.dk.
Du kan også få en trykt udgave ved at henvende dig til
Kulturcenter Mariehøj eller Rudersdal Bibliotekerne.

Brug af Cykellegepladsen

Cykelapp

Cykellegepladsen er et unikt uderum, og det er vigtigt, at
der passes godt på elementer, skilte og figurer.
Cykellegepladsen er offentlig tilgængelig, samtidig med
at flere forskellige har mulighed for booking. Derfor skal
alle besøgende til Cykellegepladsen tage hensyn til
hinanden, og det er ikke muligt at have
Cykellegepladsen alene.
Dem som har booket cykellegepladsen har fortrinsret til
brugen.
Der er lys i cykelskuret, men lyset virker kun, når der er
lys på parkeringspladsen.

Der er udarbejdet en app med aktiviteter til
Cykelmyggens Cykellegeplads. App'en er udviklet til
læring i daginstitutioner og skoler, men der er mange
gode ideer til aktiviteter og fortællinger, som I kan gøre
brug af hjemme i familien. App'en er udviklet til Ipad
eller tablet.

Cykelrygsækken ’Cykelmyggen-Cykellege’
Kontaktoplysninger

Du booker ved at kontakte lokalebooking@rudersdal.dk
eller ringer til lokaleanvisningen på tlf. 46 11 56 13
Det er vedkommende, som har foretaget bookingen, der
er ansvarlig for, at alt udstyr er tilbage i cykelskuret,
placeret samme sted og i samme stand.
Cykellegepladsen og cykelskuret er videoovervåget.

Søg efter ’Cykelmyggens Cykellegeplads’ i App-store
og Google Play.

Hvis du ikke kan låse cykelskuret op, kontakt
Kultursekretariatet: tlf. 46 11 56 00
Har du spørgsmål til booking:
lokalebooking@rudersdal.dk eller tlf. 46 11 56 13

På Rudersdal Bibliotekerne kan du låne rygsækken
’Cykelmyggen – Cykellege’, som bl.a. indeholder
bøger om Cykelmyggens univers, bøger om cykling,
samtalekort med fokus på at blive en sikker cyklist,
cykelpas, aktivitetsringe, målebånd og kridt. Alt
sammen noget der kan bruges til lege på
Cykelmyggens Cykellegeplads eller hjemme på vejen.

