Få inspiration til arbejdet med at hjælpe skolerne til mere bevægelse.

Bliv inspireret med
Bevægelse på Tværs
Skolereformens tiltag med daglig bevægelse er en gave, men også en
indsats der kræver nye måder at tænke fysisk aktivitet på - ikke mindst
i kommunerne. Projektet Bevægelse på Tværs er en inspirator for
kommunerne i processen med at fremme bevægelse i og uden for skolen.
At få 45 minutters daglig bevægelse integreret på
landets skoler kræver proaktive kommuner, der kan
understøtte skolernes store indsats på området. Hvis
det skal kunne lade sig gøre, er det populært sagt en
fordel, at den ene hånd ved, hvad den anden laver.
Kommunerne skal stille skarpt på, hvordan fagområderne skole, sundhed og fritid kan optimere samarbejdet for at fremme bevægelse for børn og unge - både
i og efter skole. Netop dette faglige spændingsfelt har
Dansk Skoleidræts projekt Bevægelse på Tværs haft
fokus på at fyre op under.

Åben skole som udfordring og mulighed
Bevægelse på Tværs begyndte oprindeligt som et
toårigt projekt, som Dansk Skoleidræt kørte i 2012 og
2013 med tilskud fra Kulturministeriet. Formålet med
projektet var dengang som nu, at fremme bevægelse for børn og unge på tværs af skole, sundhed
og fritid. Det skal ske ved at skabe netværk internt i
kommunerne på tværs af fagområder - samt på tværs
af kommunegrænser. I dag er projektet støttet af
Nordea-fonden.
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Projektet stiller også skarpt på, hvordan kommunerne
kan udvikle samspillet mellem skole og det frivillige
foreningsliv med skolereformen og den åbne skole
som en helt konkret udfordring - og mulighed.

Forankring fra byråd til yngste elev
Udgangspunktet har været at invitere personer fra
kommunernes forskellige fagområder til at debattere, idéudvikle og erfaringsudveksle for derigennem
at fremme arbejdet med mere bevægelse for børn
og unge på tværs. Der har af flere omgange været
afholdt regionale netværksmøder med deltagelse af
repræsentanter fra over halvdelen af landets kommuner samt en konference, hvor erfaringer og viden fra
netværksmøderne er blevet præsenteret.
Den gode opbakning til netværksmøderne og konferencen, samt det store engagement fra alle deltageres
side, har tydeliggjort, at der er brug for initiativer inden
for netværksdannelse samt videns- og erfaringsdeling.

Der tegner sig et generelt billede af, at det gør en markant forskel for samarbejdet, når man får sat ansigt på
hinanden, og at behovet for at netværke på tværs er
stort og giver mening. Samtidig lyder det, at hele tanken
med mere bevægelse i elevernes skoledag skal forankres lige fra byråd til de yngste elever, hvis det skal
give mening. Alle niveauer skal så at sige involveres
og forstå meningen med bevægelsen, hvis den skal
lykkes.

Konkret inspiration og nye møder
Flere hundrede kommunale repræsentanter har været
med på netværksmøderne og konferencen i 2015.
Det kom der en masse spændende stof ud af, som
er blevet bearbejdet, samlet og lagt på hjemmesiden
www.bevægelsepåtværs.dk til inspiration for alle.
Samtidig skal den publikation, du sidder med her, give
dig indblik i, hvordan andre arbejder med bevægelse
på tværs - lige til at lade sig inspirere af i din kommune.
Husk, at vi i foråret 2016 afholder en ny række netværksmøder. Datoerne finder du på bagsiden af
folderen, så sæt allerede nu kryds i kalenderen
ved det møde, der passer dig bedst.
Vi glæder os til at se dig!

Vores bedste råd er, at man hurtigst muligt møder hinanden
og får sat skub i samarbejdet. Det behøver ikke kun være en
opgave for forvaltningscheferne. Det kan også starte hos dig!

Kommunalt tværfagligt
samarbejde styrker
bevægelse i skolen
I Hvidovre Kommune har Skoleafdelingen, Kultur & Fritid og Sundhedsafdelingen fået etableret et godt samarbejde om bevægelse,
der går på tværs af forvaltningerne. Det er til glæde for de mange
skoler i kommunen, som dermed får bedre tilbud og vejledning i
forhold til at integrere bevægelse i skoledagen.
Hvordan får man gang i samarbejde på tværs af forvaltninger, når det handler om at sætte mere
bevægelse på dagsordenen i kommunens skoler? Det har de nogle gode bud på i Hvidovre Kommune,
hvor de for alvor er kommet fra start med det tværfaglige samarbejde blandt medarbejderne. Kickstarten
til samarbejdet var Dansk Skoleidræts netværksmøder, der blev afholdt i fire ud af fem af landets regioner i marts 2015.
- Det lyder banalt, men bare det, at vi fik sat ansigt på hinanden og havde tid til at tale sammen, gjorde en
kæmpe forskel. Til daglig er vi spredt ud på forskellige matrikler, så på netværksmødet blev vi for første
gang rigtig opmærksomme på, hvordan vi rent faktisk kan drage nytte af hinanden på utrolig mange
områder. Det var lidt en øjenåbner, siger Line Borup, der sidder i kommunens skoleafdeling.
Et tættere samarbejde, der rækker ud over eget skrivebord, er ikke noget, der er dikteret ”ovenfra”.
- Initiativet er kommet fra os selv og i forbindelse med netværksmøderne, som vi hver især havde tilmeldt os, uden at vi havde talt sammen. I bakspejlet kan vi nu se, hvor store gevinster det giver at kunne
vidensdele med nogen uden for ens egen forvaltning, fortæller Lea Dyrhauge fra Sundhedsforvaltningen.
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Vidensdeling til gavn for skolerne
Men hvad har gevinsterne så konkret været for skolerne, som står midt i skolereformens
andet år og i praksis skal præsentere eleverne for en mere varieret skoledag med 45 minutters
bevægelse?
- Vores samarbejde på tværs af forvaltninger betyder, at vi i sidste ende kan give skolerne bedre
vejledning og bedre muligheder, fordi vi er opmærksomme på, hvordan vores forskellige tilbud
kan kombineres og tænkes ind i et bredere perspektiv, siger Jacob Hvid Nielsen, der til daglig
sidder i Kultur & Fritid.
Han fortæller, at de tre forvaltninger bl.a. arbejder tæt sammen om den åbne skole og hele samarbejdet mellem skoler og idrætsforeninger. Derudover ser de også i fællesskab på initiativer, der
kan understøtte børn og unge i forhold til at finde det rette aktivitetstilbud, der løfter dem både
sundhedsmæssigt og socialt.

Også udfordringer
I de tre forvaltninger er de ikke blinde for, at de 45 minutters daglig bevægelse og kravet om
samarbejde med foreningerne kun er en lille del af skolereformen.
- Det er en udfordring for skolerne, at de har skullet implementere mange nye ting på kort tid.
Det mærker vi på den måde, at det er forskelligt, hvor langt skolerne er i forhold til bevægelse,
og det skal vi naturligvis forholde os til, siger Jacob Hvid Nielsen.
6

Nye initiativer i støbeskeen
Samarbejdet mellem de tre forvaltninger har kastet mange ideer af sig, som kommunen i øjeblikket
er i gang med at gøre til virkelighed. Lige fra lavpraktiske initiativer som fx et geografisk kort over,
hvordan foreninger samt udendørs og indendørs bevægelsesmuligheder ligger placeret i forhold
til skolerne. Årshjul med datoer for bevægelsesdage, bevægelseskampagner, og idékatalog med
henvisning til gode websites, der giver inspiration til bevægelse i skolen. Over til bredere samarbejder
med eksempelvis sundhedsplejen om inaktive børn og fritidstilbud - eller en tanke om at bruge de
ældste elever som ressource til at tilrettelægge en idrætsdag for børnehaverne.
Skole/foreningssamarbejdet er også noget, de tre forvaltninger fortsat udvikler. De planlægger
eksempelvis ”match-making-møder”, hvor de vil gå ind og facilitere møder mellem de enkelte skoler
og lokale idrætsforeninger, så de kan få sat ansigt på hinanden og opleve, hvordan en idræt fx kan
inddrages i idrætsundervisningen eller den understøttende undervisning.

Gode råd fra Hvidovre Kommune
> Få sat ansigt på hinanden. Sæt bevægelse på dagsordenen og arranger et møde, hvor I 		
præsenterer jer selv, jeres egen forvaltning og jeres initiativer/tanker på bevægelsesområdet.
> Vidensdel og indtænk hinandens projekter, så skolerne i sidste ende får de bedste tilbud.
> Koordiner jeres initiativer, så skolerne ikke får mange spredte og forskellige henvendelser.
> Del jeres netværk og gode kontaktpersoner ude på skolerne med hinanden.
Vi har stor gavn af en tættere kontakt til hinanden i det daglige, fordi
vi bliver obs på, hvordan tilbuddene i de forskellige forvaltninger kan
spille sammen og udnyttes mere optimalt.
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Michael Kolding
Udviklingskonsulent i Fagsekretariatet
Børn og Unge, Skanderborg Kommune
Vi har et tværgående samarbejdsprojekt mellem afdelingen for Pædagogik & Læring, Sundhedsfremmecentret
og Sundhedstjenesten, der hedder ”Alle børn i bevægelse”. Her har vi afholdt to kick off-konferencer for
alle skoler og dagtilbud i kommunen, hvor de er blevet
opdateret på den seneste viden om sammenhængen
mellem bevægelse og læring. Dertil kommer et inspirationskatalog, hvor man bl.a. kan finde gode websites,
apps, videnskabelige publikationer og artikler samt en
liste over de bevægelsesambassadører, vi har i kommunen. Disse særlige ressourcepersoner kan fx være lærere, pædagoger eller sundhedsplejersker, der helt konkret
kommer ud og hjælper den enkelte skole eller dagtilbud i
gang med mere bevægelse.
Alle vores skoler og dagtilbud laver deres egen handleplan for, hvad de vil gøre i forhold til at implementere
mere bevægelse i dagligdagen. Det er vigtigt, at initiativet til de forskellige aktiviteter kommer fra dem selv, så
de tager ejerskab og selv kan se formålet med det, de
igangsætter.
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Camilla Jarl
Konsulent i Børn- og Ungeforvaltningen,
Odense Kommune
Odense Byråd har afsat en pulje til tiltag i foreningslivet, der kan være med til
at understøtte sundhedsfremmende idræts- og motionstiltag på skolerne. Det
giver mulighed for nye og spændende initiativer, der styrker samarbejdet mellem
skoler og foreninger, og som kommer vores børn og unge til glæde og gavn.
Vi har etableret et utrolig godt samarbejde med skolerne omkring en fælles
uddannelse af junioridrætsledere. Det er elever i udskolingen, der uddannes til
at sætte idræts- og bevægelsesaktiviteter i gang for de yngre elever på egen
skole. Junioridrætslederne fungerer både som en ressource på skolerne og
som brobyggere til idrætsforeningerne.
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Gode råd fra deltagerne
På Bevægelse på Tværs-konferencen, hvor knap halvdelen af landets kommuner var repræsenteret, 		
blev deltagerne i en netværksseance sat sammen med konsulenter fra andre kommuner for at vidensdele
og erfaringsudveksle på følgende tre opgaver:
1. Nævn eksempler på tiltag, hvor din forvaltning har været involveret i implementering af mere 		
bevægelse i skolen.
2. Nævn eksempler på samarbejde på tværs af forvaltninger, hvor mere bevægelse har været på 		
dagsordenen.
3. Skriv mindst ét eksempel på den næste gode idé, hvor kommune og skole samarbejder om at 		
implementere mere bevægelse i skoledagen.
De mange eksempler og ideer blev placeret på tre koordinatsystemer, hvor X-aksen afspejlede effekten på
skolerne, og Y-aksen afspejlede indsatsen fra kommunens side. Ideen med koordinatsystemerne var, at
konsulenterne kunne synliggøre, hvor stor en indsats de forskellige eksempler kræver for at få mest mulig
effekt på skolerne i form af mere bevægelse.
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Stort set alle eksempler blev placeret i 1. kvadrant,
altså i den del af koordinatsystemet hvor konsulenterne vurderede, at eksemplerne havde stor effekt
på skolerne, men også krævede en stor indsats fra
konsulenternes side.
Eksemplerne tydeliggør, at der er rigtig mange gode
tiltag i gang ude i de kommuner, der var repræsenteret
på dagen. Vi har her forsøgt at samle op på tiltagene
og give et indblik i nogle af de ting, der går igen, og
som flere konsulenter nævner som noget af det, de er
i gang med i deres kommune.

Eksempler på tiltag i forvaltningerne
Der er især fire fokuspunkter, der bliver nævnt af en
stor del af de repræsenterede konsulenter:

Den åbne skole
Etablering af samarbejdet mellem skoler og foreninger
er det fokuspunkt, flest kommuner kommer med eksempler på. Det viser sig, at de forskellige kommuner
er på mange forskellige niveauer i processen med at
få skoler og foreninger til at samarbejde. Eksemplerne
spænder bredt lige fra:
> Dialogmøder med foreningerne.
> Rådgivning af foreninger der gerne vil samarbejde
med skolerne.
> Facilitering af møder mellem skoler og foreninger.
> Inddragelse af foreningerne som specialister i 		
idrætsundervisningen.
> Partnerskabsaftaler og breddeidrætsprojekter 		
med dertilhørende økonomi.
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Kompetenceløft af lærere og pædagoger

Der er et stort ønske om at give lærere og pædagoger
et kompetenceløft så de bliver bedre til at håndtere det
øgede krav om mere bevægelse i skoledagen. Eksemplerne viser, at lærere og pædagoger bliver uddannet
til fx bevægelsesambassadør, bevægelsesinspirator,
bevægelsescoach, implementeringsagent i bevægelse,
bevægelsesvejleder, idrætskoordinator og bevægelseskoordinator.

Kommunalt idrætslærernetværk

Flere kommuner nævner, at der er etableret idrætsog/eller bevægelsesnetværk. Her mødes en eller flere
idrætslærere fra hver af de kommunale skoler og
erfaringsudveksler og idéudvikler sammen med en
eller flere af de kommunale konsulenter, der varetager
området omkring idræt og bevægelse i skolen. På den
måde får man delt de gode ideer og skabt grobund for
mere idræt på tværs af kommunens skoler. Samtidig
giver det lærerne mulighed for at få kendskab til og
bevidsthed om konsulenternes arbejde.

Inspirationsmateriale

Endelig nævner flere kommuner, at der er blevet udarbejdet forskelligt materiale til skolerne og lavet portaler
og vidensbanker, som skoler og foreninger kan bruge.

Samarbejde på tværs af forvaltninger
I forbindelse med samarbejde på tværs af forvaltninger er det forskelligt, hvilke forvaltninger der arbejder
sammen, alt efter hvad formålet er. Der tegner sig ikke
noget billede af, at nogle forvaltninger arbejder mere
sammen end andre. Generelt bærer det tværgående
forvaltningssamarbejde præg af at være større projektprogrammer eller overordnede strategier, som omfatter
en større målgruppe.

Der er kommet mange gode eksempler, og det er igen
tydeligt, at kommunerne er på mange forskellige niveauer
i deres arbejde på tværs. Nogle er godt i gang med
veletablerede strategier og projekter, mens andre er i
gang med etablering af de første møder for at kortlægge,
hvad de forskellige forvaltninger arbejder med.

Den næste gode idé
Der er stor forskel på, hvilke opgaver, der bliver prioriteret,
alt efter hvor langt man er i forhold til arbejdet med mere
bevægelse i skolen. De næste gode ideer på to-do-listen
spænder lige fra enkeltstående fælles kommunale idrætsdage til oprettelse af forskellige idrætsfaglige og politiske
netværk.
Eksempler på nogle af de nævnte ideer:
> Valgfag i skolen med fokus på en aktiv fritid samt
motion/bevægelse, hvor lærere/fritidskonsulenter
samt ungdomsskolens ansatte byder ind med 		
forskellige former for aktiviteter.
> ”Dating” for skoler, foreninger, kulturinstitutioner,
musikskoler, ungdomsskoler og erhvervsliv.
> Dyrke nicheaktiviteter for at få ikke-foreningsvante
børn og unge til at bevæge sig – og få en god 		
oplevelse med det.
> Bevægelsesambassadører af børn/unge.

Lad jer inspirere
Alle eksempler og ideer fra de forskellige deltagere på konferencen kan findes på 		
hjemmesiden www.bevægelsepåtværs.dk. Lad jer endelig inspirere!

13

Eva Pilt
Sundhedskonsulent i Sundheds- og
Omsorgscentret, Ringsted Kommune
I kommunen vil vi gerne inspirere skolerne til at integrere
mere bevægelse i undervisningen ved at bruge naturen
og de muligheder, som udelivet byder på. Derfor er Skolecentret, Sundheds- og Omsorgscentret, Erhverv, Fritid
og Kommunikationscentret samt Teknik og Miljøcentret
gået sammen om et projekt, der hedder ”Udeliv og Natur”. Det giver skolerne konkret inspiration til forskellige
aktiviteter og præsenterer flere af de gode faciliteter, vi
har i kommunen.
På et helt lavpraktisk plan forsøger vi at styrke samarbejdet på tværs i kommunen ved at have billeder af os
selv i vores e-mail signaturer. Det er en nem måde at ”få
sat ansigt” på hinanden, selvom vi rent fysisk er placeret
på forskellige matrikler. Det giver en følelse af at kende
hinanden lidt bedre, når vi skal have en telefonisk dialog.
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Christian Aundal
Idræts- og bevægelseskonsulent i Fritid- og Kulturforvaltningen,
Høje-Taastrup Kommune
Vi har lavet en partnerskabsaftale mellem Fritid- og Kulturforvaltningen, Institution- og Skoleforvaltningen
og skolerne i forhold til et kompetenceløft af idrætslærerne. Hver skole får to lærere fra henholdsvis i
ndskoling, mellemtrin og udskoling på et kursus. På kurset sætter vi fokus på, hvordan man skaber
sammenhæng og progression i idrætsundervisningen fra 0.-9. klasse - og også hvordan man bedst
muligt inddrager idrætsforeningerne.
I Fritid- og Kulturforvaltningen samarbejder vi med Institution- og Skoleforvaltningen om et kursus i understøttende undervisning for både lærere og pædagoger. Vi oplever, at begge faggrupper har et stort behov for
inspiration til, hvad denne undervisningsform kan indeholde, og hvordan de kan samarbejde omkring det.
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Det er ikke alle kommuner i Trekantsområdet, der har et
idrætslærernetværk, men vi er super glade for det, vi har i
Vejle. Det er helt sikkert med til, at vi kan løfte nogle ting i flok.

Bånd mellem skoler
og kommune hjælper
bevægelsen på vej
I Vejle Kommune har et netværk mellem idrætslærerne og den
kommunale konsulent været med til at forankre bevægelse i skolen
og samarbejdet med lokale foreninger.
Kontinuerlig kontakt og god kommunikation giver resultater. Det kan de om nogen skrive under på i Vejle Kommune, hvor hyppige møder mellem repræsentanter for kommunens idrætslærere og kommunale
repræsentanter har været med til at skabe en stærk bevægelseskultur.
Alle skoler i kommunen har udpeget en kontaktlærer på bevægelsesområdet. De mødes fire gange årligt
i et netværk, hvor de taler om faglige forhold.
- Langt de fleste skoler bakker op om tiltaget. Vi har som regel over 20 deltagere til møderne. Lærerne kan
virkelig bruge møderne til noget. De går hjem med en viden om, hvad de kan deltage i. På godt og på ondt
for der er naturligvis også en frustration over at blive præsenteret for en masse muligheder, som det måske
ikke altid af ressourcemæssige årsager kan lade sig gøre at tilslutte sig, fortæller Erik Grønfeldt, pædagogisk
konsulent i Vejle Kommune.
Han har stået for netværket siden 2007, og det bygger på en pendant i Vejle, der går endnu flere år tilbage
- fra før kommunesammenlægningen. Fem kommuner blev siden til én, men et netværk af idrætslærere i
gammel Vejle Kommune fortsatte - nu blot med repræsentanter fra skoler i hele den nye storkommune.
Således danner fire årlige møder nu grundlag for en række fælles aktiviteter og stævner. Samtidig er netværket
en ramme for ny inspiration.
- I regi af netværket har Dansk Skoleidræts Kreds Trekanten lavet aktivitetsdage med ny inspiration til
idrætslærerkollegerne. Temaer kan være alt fra konkrete ideer i undervisningen og erfaringer med prøven
i idræt til, hvordan man får fordel af kommunens indkøbsaftaler, og hvilke transportmuligheder der er ved
deltagelse i stævner rundt omkring i kommunen, fortæller Erik Grønfeldt.
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Fælles idrætsdag gør en forskel
For at få de mange skoler i den nye storkommune
smeltet godt sammen lavede man også en fælles
idrætsdag for alle 5. klasser i og omkring DGI Huset
i Vejle. Her bringes intet mindre end fem haller og en
række udenomsarealer hvert år i spil for at give de
mere end 1000 elever en god dag. Dagen planlægges af en stærk treenighed bestående af kommunen,
Dansk Skoleidræt Kreds Trekanten og den lokale Vejle
Idrætshøjskole, som har en teambuilder-uddannelse,
hvorfra højskoleelever får ansvaret for at skabe den
perfekte idrætsdag.

Fokus på den åbne skole
I Vejle Kommune har der været stor politisk bevågenhed
på at understøtte den del af skolereformen, som omhandler den åbne skole. Således er der bevilget 3 mio.
kr. til bl.a. at tilgodese bevægelsesmæssige tiltag over
de næste to år. Det betyder, at der eksempelvis er overbygningselever, der får en ungdomstræneruddannelse.

- Det er en fed dag, som virkelig er et samlingspunkt
for skolerne og et godt supplement til de aktiviteter, vi
har i Dansk Skoleidræt Kreds Trekanten. Kommunen
spiller i den sammenhæng en stor rolle, for der skal
bl.a. koordineres transport for 34 skoler, og vi har lagt
vægt på, at det ikke skal være dyrere at deltage for
de skoler, der ligger i yderkanten af kommunen. Det
er ikke alle kommuner i Trekantsområdet, der har et
idrætslærernetværk, men vi er super glade for det,
vi har i Vejle. Det er helt sikkert med til, at vi kan løfte
nogle ting i flok, siger Kristian Rosendal Hansen, der
er formand i Dansk Skoleidræts Kreds Trekanten og
lærer på UngdomsCenter Vejle.

Kommunen har afholdt en basar, hvor blandt andet
foreningslivet møder skolerne. Og på samme vis har
kommunen etableret en hjemmeside om den åbne
skole, hvor foreninger kan præsentere, hvad de kan
byde ind med til skolens forskellige fag og klassetrin.
Naturstyrelsen har eksempelvis et tema om skoven
målrettet faget natur og teknologi på mellemtrinnet, og
Vejle Ungdomsvolley har et forløb i kidsvolley målrettet
bevægelse i indskolingen.

- Fra kommunens side giver netværket og de aktiviteter, det kaster af sig, rigtig god mening. Vi vil gerne understøtte sammenhængskraften mellem skolerne, og
at der kommer 45 minutters god lærerig bevægelse
hver dag. Og så er det også vigtigt at skabe et forum,
hvor lærerne møder fagfæller, hvorfra de kan bringe
viden med sig hjem til egne skoler, siger Erik Grønfeldt.

- Det centrale i den forbindelse er jo, at kommunen
kan være med til at skabe rammerne. Men relationerne
skabes altid mellem skoler og foreninger. For eleverne
betyder et godt samarbejde, at der kommer variation
ind i skoledagen. Det udvider børnenes horisont, og
så er der et klart dannelsesperspektiv i at få dem til at
involvere sig i lokalsamfundet. Og et læringsperspektiv
i at få entusiastiske specialister i form af trænere og
instruktører til at formidle viden om netop deres fagområde. Det giver både noget for elever og lærere at høre
på, siger Erik Grønfeldt.

Netværket af idrætslærere har stor opbakning blandt
skolelederne, som bl.a. får tilsendt alle mødereferater,
så de også kan følge med.
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- Skoleledelsens opbakning er afgørende, og den sikres
blandt andet ved, at læringsperspektivet i vores aktiviteter er på plads. Det er lærerne garant for, siger Erik
Grønfeldt.

- Vi spørger skolerne et par gange om året, hvor mange
der har initiativer i regi af den åbne skole, og det er der
mere end 75 % af dem, der har, fortæller Erik Grønfeldt.

Vejle Kommune har etableret en hjemmeside om den åbne skole,
hvor foreninger kan præsentere, hvad de kan byde ind med til skolens
forskellige fag og klassetrin.
Se den på www.aabenskole.vejle.dk

Bevægelse på Tværs 2016
De regionale netværksmøder er programsat til:
2.
3.
9.
11.
14.

marts i Silkeborg (Region Midtjylland)
marts i Svendborg (Region Syddanmark)
marts i Rebild (Region Nordjylland)
marts i Slagelse (Region Sjælland)
marts i Høje-Taastrup (Region Hovedstaden)

Sæt kryds i
kalenderen!

!
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Den landsdækkende Bevægelse på Tværs-konference foregår på
Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg den 21. september.
Se mere om netværksmøderne og konferencen på Bevægelse på Tværs’
hjemmeside www.bevægelsepåtværs.dk

Bevægelse på Tværs er en del af projektet Ny Skole i Bevægelse,
som Dansk Skoleidræt arrangerer med støtte fra Nordea-fonden.

