
Tour de Amager 
 

Transport og mødested: Københavns Naturskole, Amager Fælled. Vi mødes på fælled-siden af 

metrostation DR-byen, ved rundkørslen.  

 

Målgruppe: 5.-7. klassetrin (min. 6, maks. 30 elever)  

 

Formål: At eleverne oplever Naturpark Amagers varierede landskab og natur på cykel, samt 

glæden ved at dyste om førertrøjen i et lidt anderledes cykelløb, delvis inspireret af Tour de 

France. At eleverne får et førstehåndsindtryk af de naturoplevelser som cyklen kan give adgang til i 

nærheden af storbyen København. 

 

Beskrivelse: Kom og dyst mod andre skoleklasser, og se om I kan vinde førertrøjen til skolen på 

en af de etaper, som Naturpark Amagers mangfoldige natur og landskab kan tilbyde. Vi 

tilrettelægger en rute hvor man kommer til at køre på grus, på asfalt, langs kysten, i skoven og op 

ad ”bjerge”, så alle cykelkompetencer kommer i spil. Det bliver en fest hvor vi hylder cykelsport 

og naturen, og gør klar til at opleve Tour de France-opstart i København. 

 

Fag: Idræt 

 

Varighed: 9-13.  

 
Periode: Uge 25. 

 

Forberedelse / medbring: Elever skal så vidt som muligt cykle på egen cykel, og med egen 

cykelhjelm. Hvis enkelte elever ikke har cykel og/eller cykelhjelm, skal du kontakte naturskolen 

hurtigst muligt. Medbring mad og drikke til eget forbrug og tøj efter forholdene.  

 

Forslag til videre arbejde: I kan arbejde videre med temaer om cyklen som bæredygtigt 

transportmiddel, om store sportsbegivenheder og om brugen af naturen til oplevelser, læring og 

bevægelse. 

 

Vigtigt at vide: Forløbet kan tilpasses den enkelte klasses behov og ønsker, og du skal derfor 

kontakte Københavns Naturskole (tlf. 32 52 22 75) i telefontiden (mandag kl. 13.30-15.30), senest 

tre uger før. I tilfælde af aflysning skal dette helst ske mere end 3 uger før arrangementet, og kun 

telefonisk til Københavns Naturskole. 

 

Min. antal lærere: 1 

 

Lærerens rolle: Du skal cykle sammen med din klasse, og sørge for at alle følges ad og at der 

cykles sikkerhedsmæssigt forsvarligt og med sportsånd. Du er ansvarlig for at forberede eleverne 

fagligt og mentalt, samt for at integrere arrangementet i undervisningen på hjemskolen. Under 

besøget er du ansvarlig for det sociale miljø i klassen og vi forventer at du samtidig deltager i 

praktisk og pædagogisk arbejde sammen med naturvejlederen. 

 
                       
Booking: www.groen.kk.dk 

 

Lærervejledning: - 
Københavns Naturskole, Kalvebod Fælled 

    Granatvej 11, 2770 Kastrup 

    Tlf. (mandag 13.30-15.30): 32 52 22 75 

06-05-2021    E-mail: kalvebod.naturskole@buf.kk.dk 

 

http://www.groen.kk.dk/

