
Referat DSØ juni 16 

 

1:    Godkendelse af referat fra mødet d. 26.april 

        i.a.b. 

2:    Aktiviteter og møder siden sidst  

         Forårsfestivaller: 

        Randers: svært vejr (teltene fløj) En rigtig god dag. Pauser, når fingrene blev for frosne.  

        Stor mediedækning. Rigtig meget god PR.  

        Fladbro: 120 børn. Klatring, spejderaktiviteter, golf.  

        Århus: Søren Møller havde lavet det meste af arbejdet. Nogle elever hjalp med afvikling.  

        Det var et flot program til de 625 børn. Graffitti-løb, Fitnessområdet, Leg på stadion.  

        Skanderborg: En super dag med 250 børn. Chr. D var flink til at hjælpe med i Truels  

        fravær. Et godt sted at være - man følte sig velkommen. Lærerne skulle tøes op hen over  

        dagen, mødte ikke for positive op.  

        Silkeborg: 760 børn til atletik, O-løb, dans, tennis, golf,  softball, ultimate, kricket,  

        håndbold, basket. Eftertilmelinger og sene afbud. Lidt svært at skaffe instruktører i år. De  

        vil gerne satse lidt anderledes og bruger så i stedet tiden på det.  

       Auning: 130 børn fordeles mellem floorball, streethåndbold, badminton, bordtennis og  

       golf. Alle slutter af i svømmebassinet.  

        Møde i Randers: nogle bevægelsesinspiratorer var samlet  med forvaltningsfolk. 

       Joan, Peter og Ole fortalte om skoleidræt. Det klare budskab: Henvend jer/brug os.  

        Møde med Favrskov: ønsker Sæt Skolen i Bevægelses-kurser.  

 

3:   ”Sæt skolen i bevægelse” (Uddannelse og arbejdsplan) 

       Mødes 21.6. Rita fortæller om "plejer", fordeling i grupper, tilretning til årgangene.  



       Arbejdet gøres, selv om det endnu ikke er lykkedes at få lov at komme til ledermøder og  

       fortælle om vores tilbud. 

  

4:   Kurser (Idrætsludo i Silkeborg, Århus og Randers) 

       Den 14.9 (Balleskolen) 21.9 (Risskov) og 22.9 (Tirsdalen) afvikles kurser. Uddeles til  

       lærerne, der deltager i festivaller i morgen. Orientering herom lægges på fb, Østjylland, og    

       skrives på skoleintra til alle kommuner. 38 deltagere er max - først til mølle.  

       Er der interesse for et kursus i Norddjurs - Grenå/Auning? Karin undersøger via snak med   

       Auning/Kirsten Mandrup 

       Randers ønsker Motorikkursus ud fra materialet fra Skolesport. Skal også være åbent for  

       alle.  

      Refleks: Yoga og Mindfullness-kurser. Kan vi også annoncere med dem? Sara mener ja.  

      Trivsel i klasserne er afsæt.  

 

5:   DSØ og Handicapidræt 

       Firkløverskolen Randers efterlyser aktiviteter til deres elever, der har adfærdsmæssige  

       forstyrrelser. De kan ikke overskue at være sammen med flere, da de ikke kan forholde sig  

       til andre.  

       Gymnastikkaravanen har været prøvet med succes. Kampsport kunne også være en  

       mulighed. Hvad gør de efterskoler, der har den type elever? Kan de evt. hjælpe os.  

       Rikke er tovholder i opstartsfasen på "Børn med særlige behov"  

 

6:  Nyt fra Nyborg -  

      Disciplinærudvalget: Ingen meldte sig.  

      Fagligt udvalg: Sara prøver at læse om det og overvejer så sin holdning.  

      Weekendkurset: Karin skriver til Nyborg om at få oprettet Peter, Kasper og Sara som  



       modtagere af invitationen til weekendkursus. 15 - 17. september. Man tilmelder sig hver  

       især.  

      Hjemmesiden: Truels arbejder med kredsoplægget fra Chr. D, når han får det bedre.  

      Chr. D: Foreningsudviklingskurser - Vi har ikke brug for 5 møder med DGI. Dyrt.  

      Vi må vente på om det kan lade sig gøre i "Runde 2".  

      Joan, Rikke og Karin planlægger vores næste heldagsmøde. Planlægning d. 4.8 og afvikling  

      af arbejdsdagen d. 16.8. Ole finder et sted, vi kan være.  

 

7:   Næste skoleår? Nye tiltag – ideer  

      Vi skal primært have SSIB til at køre.  

      Forslag om visitkort med hjemmesideadressen og fb-navnet, så det bliver nemmere for  

      deltager at finde os. Beslutning næste gang.  

       Videooptagelse/billedarkiv - hvordan kan vi gøre det, så vi får mere PR. Til debat på  

       arbejdsdagen.  

       Nyborg har et program, så børnene selv kan melde sig til discipliner. Det ville være godt  

       for kredsene at have/lære at bruge. Kan Chr. D evt. hjælpe os med det? 

 

8:  Fastlæggelse af de 2 næste møder 

      Heldagsmøde/Arbejdsdag: tirsdag d. 16.8 kl. 9 - 15 

      Onsdag d. 12.10 kl. 17.30 - 20.30 hos Joan.  

 

9:  ULF (Århus), Ud og lær(Silkeborg), Ressourcebanken (Randers)  

      Joan har koder, vi kan bruge, så vi selv kan lægge ind. De lægges i konferencen, så vi kan få  

      tingene ind løbende og i passende tid før arrangementerne.  

     Nyhedsbrev fra ULF kan bestilles og lukker op til Atletikstævnet.  

 



10: Eventuelt:  

       Ingi har haft kontakt med Syddjurs Kommune. De skal have møde i Idrætsnetværket.  

       Rasmus Godlieb har modtaget Joans materiale, så de kan se, hvad det er det drejer sig om.  

       Ingi ringer til ham for at få en tilbagemelding efter mødet.  

       Ole oplyser at 4 stk. beachflag er bestilt.  


