
 

 

Hvor finder du Cykellegepladsen? 
 

Cykellegepladsen er placeret ved Trørødskolen og er 

offentlig tilgængelig på alle tidspunkter.  

 

Du kan finde Cykellegepladsen her: 

Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk 

 

 

 

 

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. 
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Cykelmyggens Cykellegeplads er for alle børn 

i alderen 2 – 9 år. Cykellegepladsen er skabt efter 

Flemming Quist Møllers eventyrlige univers om 

Cykelmyggen Egon.  

Det kan I lave på cykellegepladsen 

Cykellegepladsen er en platform for cykeltræning, leg og 

læring. Cykellegepladsen er en verden, hvor børnene 

kan køre på opdagelse, samtidig med at de bliver bedre 

til at cykle. 

 

På Cykellegepladsen møder børnene Cykelmyggen 

Egon og Dansemyggen Dagmar, samt alle deres 

venner. De kan bl.a. køre ind i næsen på den sovende 

mand eller køre slalom med én hånd i minibillens 

musiklund.  

Lån Cykellegepladsen til et arrangement 

Skal du bruge Cykellegepladsen til en børnefødselsdag 

eller et arrangement, er du velkommen til at booke 

Cykellegepladsen.  

Du har mulighed for at booke Cykellegepladsen i 

hverdagene og i weekenden i følgende tidsrum:  

 Mandag – fredag: Kl. 16.00  - 20.00 

 Lørdag – søndag: Kl. 09.00 - 19.00 

I de andre tidsrum har  institutioner fortrinsret. Du er dog 

velkommen til at bruge Cykellegepladsen, selvom der er 

institutioner i løbet af dagen.    

Hvordan booker du? 

På foreningsportalen http://booking.rudersdal.dk/ kan du 

booke Cykellegepladsen.  

 Gå ind i menupunktet ’Ledige tider’ vælg 

cykellegepladsen i feltet ’hvad vil du booke’  

 Lad feltet ’aktivitet’ stå tomt.  

 Vælg dato og klik på søg – dato skal være 5 

dage ude i fremtiden 

 Klik på Cykellegepladsen  

 Vælg dag og tidspunkt  

 Udfyld informationer på formular 

 Klik på ’Indkøbskurv’ 

 Klik på ’Gå til indkøbskurv’ 

 Klik på Send 

 

Har du spørgsmål til booking, så kontakt 

lokalebookingen: tlf. 46 11 56 13 eller 

lokalebooking@rudersdal.dk    

Hvad skal I selv medbringe? 

Husk jeres cykler og cykelhjelme. 

Cykelapp 

Der er udarbejdet en app med aktiviteter og fortællinger 

til Cykelmyggens Cykellegeplads. App'en er udviklet til 

læring i daginstitutioner og skoler, men der er mange 

gode ideer til aktiviteter, som I kan gøre brug af hjemme 

i familien. App'en er udviklet til en Ipad eller tablet. 

 Søg efter ’Cykelmyggens Cykellegeplads’ i App-store 

og Google Play.  

Cykelpas  

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. Hent cykelpasset på 

www.cykelmyggenslegeplads.dk. Du kan få en trykt 

udgave ved at henvende dig til Kulturcenter Mariehøj 

eller Rudersdal Bibliotekerne.  

Cykelrygsækken ’Cykelmyggen-Cykellege’ 

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.    

Brug af Cykellegepladsen 

Cykellegepladsen er et unikt uderum, og det er vigtigt, 

at der passes godt på elementer, skilte og figurer. Hvis 

du har booket Cykellegepladsen, har du fortrinsret til 

brugen af Cykellegepladsen, men tag hensyn til andre, 

der ønsker at bruge den. 

 

Ophold på Cykellegepladsen er på eget ansvar, og 

Cykellegepladsen er videoovervåget.  
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