
Referat af DSØ-møde oktober 16 

0:   Streeetfodbold 

       Jesper Dam Skriver, tidligere foreningsudvikler hos DGI, har henvendt sig til Rikke for at  

       efterspørge vores interesse i at være med til at udvikle et Streetfodboldkoncept. Der skal  

       afvikles det på multibane 4x4. 10 -12 hold med i en dag.  

        Rikke har sagt, at vi kan finde sted, være stævneleder og annoncere, Ønsket om at lægge  

        økonomi i det, kan vi ikke imødekomme.  

        Vi svarer ham, at det kan afprøves som en del af forårsfestivallen på Tirsdalen.  

        Rikke sender materiale til Peter og vender tilbage til Jeppe.  

 

1:   Godkendelse af referat fra sidste møde  

       i.a.b. 

 

2:   Evaluering af arbejdsdagen 

       Stor ros til Christian D for hans indsats. Han er god til at fornemme, hvad det er, der er  

       behov for.  

       Det er vigtigt, at vi kommer i gang med at handle, nu vi har en fornemmelse af hinanden.  

       Hjerte, Skraldespand og Raket-modellen var rigtig god at snakke ud fra.  Joan tager billede  

       af vores input til Raketten og rundsender det, så vi kan komme i gang med at arbejde med 

       de anførte udviklingspotentialer. 

       Rart som ny at få mere indblik i, hvad det drejer sig om. Det var også dejligt som ny at  

       komme i gang med at lave noget konkret. 

       Årligt tilbagevendende ? Vi skal have klarere målsætning for dagen. Der skal træffes valg,  

       så vi kan handle bagefter.  En anden gang skal det være senere på året. Der er for meget i  

      spil først på året på skolen. Start april er måske et bedre tidspunkt.  



 3:   Aktiviteter siden sidst 

        

       a. atletikstævnet i Århus 

          Hellebjergdrengene skal inddraget meget mere. Kan vi evt. undgå nogle frikøb. Nogle  

          drenge havde udtrykt, at de var kun med for at få en fridag. De skal tage tid til løb, være  

          startere,  og de kan råbe frem og skrive op. De skal have vagter både formiddag og  

          eftermiddag, så gruppen skal være mindre og aktive i længere tid.  

          80 meter kan gives mindre tid. - 5/6 min. er nok. Den vundne tid overføres til 800 m. 

          Evt. også kortere tid til stafet.  

         4-5 nye skoler er måske kommet med pga. annoncering på Ulf. 

 

      b. Messe i Syddjurs - Vi var i positiv kontakt med rigtig mange. Efterfølgende er intet sket.  

          Det skyldes måske, at vi ikke har fået noget lagt på deres portal. Karin sørger for at  

          skrive noget generelt om vores tilbud. Det skal være tydeligt, hvad der er kreds, og hvad  

          der er landsorganisation.  

           Under dette punkt udviklede der sig en debat om vores PR. Det blev aftalt, at vi skal  

           skrive på hjemmesiden, facebook, ud og lær, ulf, (hver måned) resourcebanken. skolen i  

           virkeligheden, så ofte som muligt og så tidligt som muligt i forhold til aktiviteternes  

           afholdelse.  

           Den aktivitetsansvarlige udarbejder udkast til hjemmesiden. Dette tilrettes til at passe  

           til de øvrige portaler.  

           Når overskuddet er der, skal vi også bestræbe os på at få lagt billeder ud fra de afviklede  

           aktiviteter.  

           Joan laver oversigt over kontakterne til de forskellige portaler og lægger den i "Vigtige  

          dokumenter" i konferencen.  

 



 

      c. SSIB-kurser  

          Der har indtil nu været afviklet 2 kurser for skolerne i Randersområdet med ca. 75  

          deltagere. Det har været en  rigtig god oplevelse.  

         Konceptet i Randers er, at skolerne selv skal henvende sig. Det var ønskeligt om det skete  

         oftere. På en skole har ledelsen erstattet et pædagogisk møde med kurset. Det er en rigtig  

         god model. Det er ønskeligt om skolerne kommer lidt mere på banen. 

         Sara har givet mange kurser i sit job2 regi. Mangler lidt udstyr at have det fast i bilen.  

         Alle instruktører skal have deres egen materialebank. Det er en god ide at komme lidt i  

         god tid og se hvad skolen selv har.  

          Favrskov har endnu ikke været opsøgt.  

 

      d. ”Idrætskanonen”  

            I Århus dukkede 2 skoler ikke op. Dermed var der 12 færre deltagere end forventet.  

            Joan har skrevet og bedt om forklaring og har fået  acceptable svar.  

           I Randers deltog 14 

           I Silkeborg deltog 19.  

           Alle deltagere har været begejstrede. De deltagende idrætslærere ønsker skolerne skal  

           købe hele pakken. Spændende om det sker.  

           Århusskolerne skriver til Joan, hvis de er interesserede i den store pakke.   

           Ole har sendt kursusoplægget  rundt til lederne i Silkeborg Kommune. Han forsøger  

           også at få skoleforvaltningen til at byde ind med flere penge. 

           Rita har været i gang med at kontakte i Skanderborg kommune.  

           Kommunerne bør trækkes ind over det finantielle. Kontakten bør komme via de  

           kommunale skoler, der ønsker kurset.  

          Kasper har kontakter til alle skoler i Odder kommune.  



          Peter i gang i Randers Joan tager fat om Favrskov. Karin kontakter Norddjurs /  

          Sanne/Kirsten Mandrup          

 

 

      e. Udviklingskurset Stor ros til Kreds Gl. Roskilde og Sekretariat for deres programpunkter.  

          Godt fagligt indhold, gode sociale aktiviteter, gode rammer, super program i det hele  

           taget.  

           Arbejdsgruppe nedsat til arbejde med vores udviklingsweekend i 2018: Rikke, Ole, Joan 

 

4:   Facebook og hjemmeside v. Kasper og Thomas 

       Hjemmesiden skal være der, læserne får den dybere indsigt, praktiske informationer,  

        tilmelding via. Facebook skal være en appetitvækker og letlæseligt. Der skal være linkning  

        til hjemmesiden og i det hele taget så meget ping -pong mellem siderne som muligt.  

        Billeder og små kommentarer efter aktiviteter sender til Kasper så vidt muligt.  

        Kasper har frie hænder til at lægge ind fra andre kilder, hvad han finder relevant.  

        Truels og Thomas har været på Skypeseminar om den nye hjemmeside. Denne åbner i uge  

        43 for webmasterne. Omkring januar forventes den åbnet for brugerne. Det tyder på, det  

        bliver nemmere at være webmaster.  

        Det er dog stadig meget vigtigt, at vi laver opslag, der rækker langt frem/så snart det  

        sidste er afviklet, ellers tømmes siden for tilbud. For at sikre indhold på siden må opslag  

        evt. oprette i første omgang med fiktiv dato.  

 

5:   Lokale ”Nyborg-kurser” i kredsen  

       Motorikkursus afvikles i Randers tirsdag i uge 45. Vi har købt Skolesports motorikkursus -  

       og dertil hørende materialer - i Nyborg. Kurset afvikles i Dronningborghallen kl. 14 - 16.30  

      Der er lagt 2 kurser i Østjylland med Boldaktivitetsdugen som afsæt. Vi vil også gerne have  



      et kursus i Kjellerup.  

 

6:   Kørselsaftaler til ”Idrætslærernes Forum”   

      Ole, Truels, Rikke og Louise, Joan 

      Thomas, Rita, Kasper, og kolleger 

      Karin, Sanne.  

 

7:   Nyt fra kassereren  

      Udlån via VIA - Som det er nu giver det os rigtig mange gode kontakter, og vi kan styre at  

      materialerne er i orden. Det vil vi helst ikke undvære, så vi fortsætter selv med at stå for  

      udlån.  

      Honorar: Aftale på næste møde. Rita laver oplæg sammen med Joan.  

      Nytårsbreve: Rita har lagt oplæg på konferencen. Kommenter, hvis der er forslag til  

      rettelser.  

 

8:   Næste møde: Torsdag d. 15.12 kl. 17.30 hos Casper/Thomas 

 

9:  Elever med specielle behov 

     Rikke har kontakt med en skole med autister, der ønsker udvikling. Det er derfor aftalt at  

     Anette fra Nyborg holder kursus om motion med denne gruppe. Det forsøges gennemført  

     via Udviklingspuljen.  Ansøgning fremsendes, så tidsrammen er endnu usikker.  

     Skolen ønsker også Idrætsfestival ønskes i første omgang for egne elever Muligheden  

     herfor undersøges i Nyborg.  

    Alle lærere på skolen underviser i idræt uden at være  uddannet hertil. Rikke laver  

    idrætskursus for lærerne. Vi udbyder det selvfølgelig til alle, når det er klart til afvikling.  

 

10: Evt.   Kasper har på DS hjemmeside fundet Go Play Dot, et spil hvor telefoner indgår. Det  

       er sjovt og giver god bevægelse.  



       Karin kontakter Sanne for at høre, hvorvidt der tænkes høvdingebold og Forårsfestival i  

       Grenå 

 

Auning d. 13.10.16 

                  


