Transport‐ og TryghedsUndersøgelsen
‐ Daginstitutioner
‐ en kortlægning af transportformer, cykelhjelmsbrug og tryghed på vej til daginstitutioner

Transportog
TryghedsUndersøgelsen
for
daginstitutioner
kortlægger
transportformer og tra iksikkerheden blandt forældre og deres børn på vej til
daginstitutioner.
Undersøgelsen skaber data, der er relevant med henblik på at monitorere udviklingen
af transportadfærd over tid eller som fundament til at planlægge, gennemføre og
evaluere indsatser som henvender sig speci ikt til daginstitutioner.
For at få det fulde billede af transport for børn og unge i kommunen, kan
undersøgelsen evt. suppleres med undersøgelsen på skoler og ungdomsuddannelser.

Undersøgelsen kan bl.a. bruges til at kortlægge følgende:
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TTU‐Daginstitutioner
Stærk metode, minimal belastning
At få foretaget undersøgelsen kan gennemføres med en minimal indsats fra
kommunens side. Undersøgelsens grundpakke bestå r af en optælling af
transportformer ved indgangene til hver af daginstitutionerne. Her vil vores
dataindsamlere notere forældrene og børnenes transportformer og
cykelhjelmsbrug.
Derudover er det muligt at supplere undersøgelsen med et spørgeskema til
forældrene som klarlægger barrierer og fremmende faktorer for at benytte aktiv
transport sammen med deres børn til institutionen samt en række andre relevante
spørgsmå l. Vores opfølgningsprocedure sikrer en relativ høj svarprocent til denne
del af undersøgelsen.
Vi sørger for at indgå besøgsaftaler med de enkelte daginstitutioner, og at vores
dataindsamlere besøger samtlige kommunale daginstitutioner i kommunen.
I vil modtage:
1. En gennemarbejdet rapport med udvalgte analyser, justeret for
institutionsstørrelse
2. Rå data fra hele undersøgelsen til videre bearbejdning.

Timing for undersøgelsen
Vi anbefaler, at TTU-Daginstitutioner gennemføres mellem på ske og efterå rsferien
for at ramme å rstider, hvor forældre vælger aktiv transport i det omfang, det foretrækkes.

TTU skaber viden, der kan bruges til at:
Gennemføre evidensbaserede og skræddersyede
tiltag, der effektivt påvirker transportadfærd, hvor
behovet er størst
Understøtte tra ik- og cykelhandlingsplaner og opnå
mere sikre veje omkring daginstitutioner
Markedsføre kommunen som en sund, grøn og cykelvenlig kommune

Konkret erfaring
Ønsker I mere viden om undersøgelsen
kan vi sætte jer i kontakt med en kommune, som har erfaring med at få undersøgelsen gennemført.

Fremme sundhed, forbedre læring og trivsel, samt
reducere tra iktrængsel, CO2- og partikeludledning
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