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Formandsberetning for 2014 – 2015. 
 
I august 2014 startede den ”nye” folkeskole – en længere skoledag for alle elever, inklu-
sion, valgfri lektiecafé, lærernes arbejdstid med flere undervisningstimer, mindre tid til for-
beredelse og frem for alt tilstedeværelsespligt på skolen, masser af bevægelse både i den 
fagfaglige undervisning, i den understøttende undervisning, i idrætstimerne og hvor det el-
lers kunne tænkes ind. Sammen med flere timer er disse tiltag simpelthen det, der skal til 
for at gøre indlæringen meget bedre, for at eleverne bliver klogere, så de kan fuldføre 
deres uddannelser på rekordlav tid. Alle bevægelsesorienterede personer klapper stadig-
væk i hænderne, for nu kan der endelig også komme rigtig meget fokus på den del af til-
værelsen. Enkelte har prøvet at slå til lyd for, at der måske var forskel på effekten af be-
vægelse og indlæring set i relation til elevers alder, dette forstummede dog brat eller fik i 
hvert fald ikke medieplads. Nu er det jo ikke umiddelbart målbart, om indlæringen så også 
bliver bedre, men en ting er i hvert fald sikkert: Eleverne – specielt de elever, der mener, at 
skoledagen kan være lang og meget stillesiddende – synes, det er meget sjovere, når der 
kommer bevægelse ind i klasselokalet. Denne anderledes indlæringssituation skal forbere-
des, og det tager tid. Den ekstra tid har man mange steder glemt at tage højde for – 
desværre. Da der samtidig skal undervises flere timer, så er det vanskeligt at få det hele til 
at hænge sammen! 
 
I skoleverdenen har science og innovation samt iværksætteri ellers længe været trylleor-
dene, men de blev lige overhalet indenom af bevægelse. Det bliver spændende at se, om 
politikerne har ret, og senest til efteråret kommer der et folketingsvalg, hvor andre måske 
beslutter at ændre på indholdet i folkeskolen – igen. 
 
Hovedorganisationen Dansk Skoleidræt, Nyborg har fået vokseværk. Årsagen hertil er en 
kraftig satsning på projekter, da der på den måde tilflyder penge til organisationen. Igen-
nem flere år har det været organisationens store ønske at få permanent del i tipsmidlerne. 
Dette blev ikke opfyldt, så der var dømt nytænkning på det økonomiske plan. 2 fonde hhv. 
Nordea- og TrygFonden er nu blevet en stor del af det økonomiske fundament, som Dansk 
Skoleidræt hviler på. De kræver selvfølgelig synlighed, hvilket vel er forståeligt. Hvem vil 
ikke have noget for pengene... Desuden har Kulturministeriet også givet udtryk for, at det 
var ønskeligt med et tættere samarbejde foreningerne og skolerne imellem, og her blev 
der så en platform for Dansk Skoleidræt. Blikket blev sendt i retning af de to store organi-
sationer, DIF og DGI, og senest er der på Dansk Skoleidræts repræsentantskabsmøde i 
marts givet mandat til at arbejde på en associering med DGI. 
Dette har været undervejs igennem en længere periode, og hvis der skal skæres ind til be-
net i diskussionen, så drejer det sig om, at DGI har langt flere økonomiske ressourcer, 
mens Dansk Skoleidræt har adgangen til eleverne. En trefaset udvikling er sat i gang, for-
håbentlig bliver det til gavn både for Skoleidrætten og DGI. Med den åbne skole er der rig 
mulighed for at invitere andre interessenter ind i skolens åbningstid mellem 8.00 – 15.30, 
og her er det oplagt, at foreningerne byder ind. Hvordan det kommer til at fungere, og hvad 
det koster i kr, bliver spændende at følge. 
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Når vi ser tilbage på dette skoleår – det første efter at reformen og den ændrede tjeneste-
tid er trådt i kraft, så ser det ikke ud til, at de ændrede forhold i skolen har haft den store 
indflydelse. Måske har det noget at gøre med, at vores arbejde i bestyrelsen hviler på frivil-
lighed; der har ikke fra de 4 kommuners side været afsat væsentlige ressourcer, hverken 
hvad tid eller penge angår i forhold til dette arbejde. Men alle 4 kommuner i kredsen har 
valgt skoleidrætten til, da der betales centralt for folkeskolerne. Det betyder også, at vi må 
være meget bevidste om, at der tilbydes forskellige aktiviteter til mange i kommunerne, for 
som tidligere nævnt, hvem vil ikke have noget for pengene. 
Med dette i tankerne blev der omkring nytår gjort status i bestyrelsen: Hvad lykkes vi med, 
og hvad trænger til at blive løftet? Er der basis for at løfte de aktiviteter, der mangler tilslut-
ning? Skal vi ind og nytænke? Hvordan gør vi det? Der var mange overvejelser. 
 
I kraft af de 15 lånekasser sikrer vi os, at der er tilbud til samtlige medlemsskoler. Selvom 
efterspørgslen har været lidt dalende, så er det stadigvæk en service, vi holder fast i. 
Vores tilbud til hele klasser går også rigtig godt. Siden sidste repræsentantskabsmøde d. 
17. marts 2014 har der været afholdt Gymnastikkens Dag for 3. klasserne i Vojens 2 
gange, fordi VGIE gerne ville rykke dagen frem i kalenderen: d. 23. april '14 med 262 ele-
ver og igen d. 7. januar '15 med 288 elever. Det er rigtig mange elever, og VGIE har bedt 
om, at vi begrænser deltagerantallet til 120 elever næste år. Efterskoleeleverne synes, det 
er en for stor gruppe, og deres ønske vil vi selvfølgelig imødekomme. Måske kan vi få en 
10. klasses skole i Haderslevområdet til at tage lidt over. 
 
Idræt for sjov for 4. klasse er også en stabil aktivitetsdag. I Åbenrå blev dagen holdt d. 
21. marts, hvor 198 elever var sammen med 10. klasseskolen, i Haderslev foregik det 
sammen med Skolen ved Kløften d. 30. april med 230 elever, i Agerskov var Ungdomssko-
len i aktion d. 27. maj sammen med 101 elever, og i Højer har der været hele 2 aktivitets-
dage nemlig d. 2. april '14 med 169 elever og igen d. 7. januar '15 med 278 elever. Vores 
samarbejdspartner, Højer Efterskole, ville nemlig også gerne have dagen rykket frem i ka-
lenderen pga. deres eget stramme opvisningsprogram i foråret. 
 
Fodbolden har igen rullet sammen med 5. klasserne i deres turnering – dog ikke så tit og 
længe, som den plejer. I de 4 kommuner var der i alt 23 klasser med et samlet antal på 
580 elever med i år. Denne aktivitet har ellers i mange år hørt til den mere efterspurgte del 
af vores aktivitetspalet, men det har ændret sig i de senere år – faktisk lige siden skole-
sammenlægningerne tog fart. Digeskolen fra Højer løb af med 1. pladsen. 
 
Kids- og teenvolley er igen i år blevet valgt til, og som noget nyt er både Vojens og 
Haderslev kommet med. Lagoniskolen i Vojens havde et kidsvolleyarrangement d. 28. ja-
nuar med 80 elever, og Vojenshallerne havde et stævne for 2. + 3. kl. d. 23. marts med 
160 elever. D. 24. marts spillede 389 elever fra 2., 3. og 4. klasserne i Haderslev Idræts-
center. I Tønder har der været afholdt 4 store stævnedage i Kids- og Teenvolley med op til 
flere haller i spil pr. gang og knap 1100 elever, som fordelte sig på følgende måde: 223 
elever fra 2. + 3. årg. havde sat hinanden stævne d. 10. november. Ugen inden deltog 300 
elever fra 6. + 7. årg. i et stævne, og ugen efter kom der 220 elever fra 4. + 5. årg., mens 
343 8. + 9. årgangselever afsluttede stævnerækken d. 11. december. De lokale volleyklub-
ber og DVFB er med til at få det til at lykkes, og vi agter at holde fast i dette populære spil 
samt at arbejde for at få stævner både i Sønderborg og Åbenrå. 
 
Et populært, gammelt og kendt boldspil, men ny i DM regi er høvdingebold for 5. klasse – 
4. klasserne spiller også, men kan ikke komme til DM. Det er aktivitetsmæssigt også en 
højdespringer - dog ikke i den vestlige del af kredsen, hvor Løgumkloster kun kunne samle 
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8 hold i hhv. 4. og 5. klasse. I Augustenborg spillede 13 hold fra 4. klasse og 21 hold fra 5. 
klasse. Rykker vi lidt nordpå til Åbenrå kommune, var der 10 hold fra 4. klasse og 20 hold 
fra 5. klasse i Stubbækhallen. Endelig topper Haderslev, da 18 hold fra 4. klasse og 17 5. 
klassehold spillede i Favrdalskolens hal. Samlet set har der været over 1000 elever aktive 
på banerne, mens resten af eleverne fra klasserne deltager med at bringe stemningen i 
top ved at være heppere, bannerførere og  komme med opildnende kampråb. 
Høvdingebold 2015 er også godt i gang, og der har i skrivende stund været holdt indleden-
de stævner i Augustenborghallen, på Kongehøjskolen i Åbenrå og på Lagoniskolen i Vo-
jens. 
 
I kreds Sønderjylland har vi ikke fået gang i de traditionelle aktiviteter, der afsluttes med 
DM. Der blev ellers foreslået til rep.mødet at arbejde hen imod et kommunemesterskab i 
atletik til efteråret, dog har dette ikke kunnet lade sig gøre. Kun håndbold kan lige og lige 
slæbe sig med, hvor der var 3 hold, som dannede grundlag for et stævne. Den udvikling – 
eller vel nærmere afvikling - har stået på i efterhånden adskillige år, og vi har ikke formået 
at få det vendt. I 2017 er vores kreds det sted, hvor DM i håndbold foregår, så kan vi må-
ske håbe på en DM-effekt. 
 
Vi tilbyder også 2 aktiviteter på en lidt anderledes måde, hvor skolerne kan bestille en pro-
fessionel gæstelærer inden for dans og parkour - det kan ses som en håndsrækning til 
idrætslærere, der endnu ikke er helt opdaterede inden for disse. Her er det efter ”først til 
mølle” - princippet. Da idræt som noget nyt i forbindelse med folkeskolereformen nu også 
er blevet et prøvefag, kommer der mere og mere fokus på denne specifikke disciplin – 
parkour – men også på de rytmiske aktiviteter. Derfor har vi i kredsen som noget nyt et 
dansekoncept, hvor klasserne kan tilmelde sig til Dansekonkurrencen. Fokuspunkterne i 
funk/hiphop/show er rytme, ensartethed, opfindsomhed og underholdningsværdi. Dette er 
tiltænkt 5. og 6. klassetrin, og datoen er fastsat til d. 23. april på Favrdalskolen i Haderslev. 
 
Idrætsforårsfestivalen i Tønder er den sidste nye aktivitet, vi har i støbeskeen. Sammen 
med Idrætshøjskolen i Sønderborg arbejder vi på at få omkring 300 elever fra 6. klasse 
samlet på de grønne arealer ved Tønderhallerne, og det er så meningen, at de efter en 
fælles opvarmning går ud på stadion, boldbanerne eller ind i en hal for at arbejde med for-
skellige spil/lege og rytmiske aktiviteter. Der er afsat 5 timer til arrangementet. På sigt er 
det vores intention, at idrætsfestivaltanken skal forgrene sig/få vokseværk, og allerede 
2016 regner vi med også at kunne få en festival i den nordlige del af kredsen. 
 
En anden form for festival kunne den grænseoverskridende skoleidrætsdag sagtens 
betegnes som, for hvert efterår holdes en sådan på skift i Tyskland og Danmark.Tovholder 
er Region Sønderjylland Schleswig med faggruppen Sport i Regionen (SpoReg) beståen-
de af danske og tyske idrætsorganisationer. Også her er målgruppen 6. klassetrin, og 
Åbenrå var stedet, hvor knap 1000 elever – 445 fra Danmark og 527 fra Tyskland -  mød-
tes d. 11. september til en 5 timers lang aktivitetsdag. I modsætning til de aktiviteter, DS 
kreds Sønderjylland arrangerer, er der et mindre deltagergebyr på 20 kr. pr. ps. Pengene 
bruges til transport og til en T-shirt til alle som et minde om dagen. Alle 4 kommuners 6. 
klasser bliver inviteret, og så er det om at være hurtig med tilmeldingen, fordi det foregår 
efter først-til-mølle princippet. I år kunne 333 elever desværre ikke være med, da der var 
fyldt op. 
 
Det har i længere tid været et ønske at få suppleret bestyrelsen med et par ekstra perso-
ner, som kunne være med til at arbejde for skoleidrætten. Derfor har vi i det tidlige forår 
haft et møde med 2 kommuner hhv. Haderslev og Tønder, for måske ville det være muligt 
via et kommunalt bevægelses- og skoleidrætsnetværk at få fat i de ekstra hænder. Dansk 
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Skoleidræt, Nyborg har stillet Christian Ditlevsen, som er organisationsudvikler, til rådighed 
for kredsene, og han har været med til at udforme indholdet til de to møder samt deltaget i 
dem, så vi stod stærkere. Endnu er der ikke kommet respons fra de deltagende distrikt-
skoleledere i Tønder kommune, og Haderslev har heller ikke meldt tilbage. Det skyldes 
nok, at planlægningen af det kommende skoleår er gået i gang, så alle har meget at se til. 
Hvis det lykkes at få et sådant udvalg dannet, hvor hver skole har en repræsentant – opti-
malt en lærer fra hver afdeling på den enkelte skole - så er der god basis for at rekruttere 
nye bestyrelsesmedlemmer. 
 
Bevægelse og sundhed er i den grad kommet på dagsordenen rundt om, for skolerefor-
men kræver 45 min bevægelse pr. dag, og flere ønsker 60 min. Her kan Dansk Skoleidræt 
være en rigtig god sparringspartner både i form at stævner, aktivitetsdage, idrætsfestivaler 
og gæstelærere på den enkelte skole. Det gælder derfor om fremadrettet at have aktivite-
ter til alle årgange i samtlige 4 kommuner, og det er også en nødvendighed, for kommu-
nerne vil have noget for pengene. 
 
Afsluttende vil jeg takke samtlige samarbejdspartnere for den fine indsats, alle har ydet 
gennem skoleåret 2014 – 2015. Jeg vil også sige tak til alle, der sidder med i bestyrelsen. 
Det er en fornøjelse at være med til at planlægge og udvikle skoleidræt sammen med akti-
ve, engagerede og positive mennesker, og når ting lykkes, skyldes det i høj grad dette 
samarbejde. 
 
 
 
 

 


