NetværksKONFERENCE
13. september 2017
Sinatur Hotel Storebælt
Østerøvej 121, 5800 Nyborg

DAGENS PROGRAM
9.00 - 9.30

Ankomst, kaffe og brød

9.30 - 9.45
		

Velkomst og rammesætning
v. Dansk Skoleidræt og Nordea-fonden

9.45 - 10.15
		
		
		
		

Hvad er kommunernes rolle set fra KL’s perspektiv?
Hvordan understøtter KL kommuner og skolers arbejde med den mere motiverende 		
og varierede skoledag, herunder særligt arbejdet med motion og bevægelse i skolen?
Hvad gør KL for at understøtte kommunerne i samarbejdet på tværs, med det formål at		
optimere motion og bevægelse i skoledagen?

		v. Peter Panulla Toft, kontorchef, Børn og Folkeskole, KL
10.15 - 12.15
		
		
		
		

Fra kommune til kommune
Netværket omkring Bevægelse på Tværs holder seks oplæg, der alle omhandler de to
gennemgående fokusområder i projektet: Hvordan understøtter kommunen mest
muligt bevægelse i skoledagen? Hvordan fungerer og optimeres samarbejdet på tværs i
kommunen? Der køres to runder, hvor der vælges et af tre forskellige oplæg i hver runde.
Se mere på næste side, og vælg oplæg, når du tilmelder dig konferencen

12.15 - 13.15

Frokost

13.15 - 14.30
		
		
		

Inspiration, netværk og proces
I denne seance deler deltagerne viden og erfaringer på tværs af kommunegrænser i en styret
proces med mulighed for at udvide sit netværk. I den afsluttende del af processen samles op,
så man kan få gode ideer med hjem til det fremadrettede arbejde med bevægelse i skoledagen.

14.30 - 15.25
		
		
		
		
		
		
		
		

PÅ TVÆRS: Hvorfor gør vi det ikke bare?
Når der skal skabes ’Bevægelse på tværs’, må det tværgående samarbejde og videndelingen
være effektiv og højt prioriteret. Det er nemlig ofte her, genvejen til fiasko ligger: Hvor der skulle
have været synergi og videndeling, er der i stedet højrisiko for tab af effektivitet, spild af kompetencer og forankring af tavs viden.
Oplægget tager afsæt i, hvad den moderne team- og samarbejdsforskning suppleret af 		
forandringsretorikken fortæller om samarbejde og effektivitet: Vi ser nærmere på nogle 		
grundmekanismer, der kan hjælpe os til at forstå, hvad der virker, hvad der ikke virker, og
hvorfor det tværgående samarbejde ikke kommer af sig selv.

		

v. Anne Gerhardt, seniorkonsulent, BRO-kommunikation A/S

15.25 - 15.30

Tak for i dag

Her kan du læse om indholdet i de seks oplæg.
Du skal i tilmeldingen vælge en 1. og 2. prioritet i hver runde.
RUNDE 1

RUNDE 2

Når kommunen agerer vidensportal

Samarbejde på tværs

Viborg Kommune understøtter 26 folkeskoler ift. bevægelse i skolen med meget praksisnære tilbud til det
pædagogiske personale. Bevægelse skal på dagsordenen, og to konsulenter fra kommunen vil fortælle om
deres praksis som bevægelses- og idrætskonsulenter
i Børn & Unge. Bl.a. kan I høre om lokale inspirationsforløb, formidling af projekter/arrangementer og aktiv
transport, og ikke mindst hvordan man forsøger at
agere vidensportal og ”filter” fra kommunens side.
v. Lone Bjerre Josefsen og Gitte Daugbjerg Andersen,
bevægelses- og idrætskonsulenter, Børn & Unge, Viborg Kommune

PÅ TVÆRS med byrådsbriller

Hvorfor er bevægelse og idræt i løbet af skoledagen
en vigtig brik i puslespillet ”kommunen”? Er man ude i
kommunerne gode nok til at se og arbejde med bevægelse PÅ TVÆRS af forvaltninger eller er man for
traditionelt tænkende? Kan man/skal man gøre den
forebyggende indsats op i penge? - eller er det netop
på dette område, at også andre politiske værdier kan
komme i spil?
En kommunal politiker vil i dette oplæg tage udgangspunkt i ovenstående spørgsmål og give en politikers
perspektiv på, hvordan man kan understøtte bevægelse
i skoledagen.
v. Inge Dinis, byrådsmedlem, Ikast-Brande kommune

Hvordan og hvorfor satser flere
kommuner på kombinationsstillinger?

I dette oplæg vil Brøndby og Tårnby Kommune give
et bud på, hvordan en kombinationsstilling som lærer
og konsulent ser ud i praksis – herunder baggrund
for stillingen, arbejdsfunktioner og hvilke fordele og
ulemper, der er ved at have flere kasketter både for
kommunerne, skolerne og konsulenten i arbejdet med
mere bevægelse i skoledagen.
v. Caroline Lund, skolekonsulent, Tårnby Kommune &
Kamilla Ahrensbach, idrætskonsulent, Brøndby Kommune.

I Aarhus Kommune har der siden 2010 været ansat en
motionskoordinator på tværs af sundhedsforvaltningen
og Sport & Fritid. Hvad har det gjort ved samarbejdet
mellem de to forvaltninger? Oplægget vil tage udgangspunkt i udviklingen af samarbejdet gennem de 7 år og
se på de mange gevinster og udfordringer, motionskoordinatoren er stødt på gennem årene.
v. Christina Fruergaard-Pedersen, motionskoordinator, Aarhus Kommune

Idrætskoordinatorer og fælles netværk
gavner den fælles idrætsudvikling

I Hillerød Kommune har alle skolerne en idrætskoordinator, som deltager i et netværk og løfter flere opgaver,
som gavner en fælles idrætsudvikling og sikrer kvalitet
i undervisningen. I Hillerød har man indgåede partnerskabsaftaler mellem Hillerød Kommune og lokale
idrætsforeninger, som idrætskoordinatorerne er medtovholdere på. Blandt andet er idrætskoordinatorerne
med i planlægningen, når foreningerne skal ud på
skolerne, men er også den primære kontakt mellem forening og skole. Oplægget vil give et billede af, hvordan
den kommunale konsulent og idrætskoordinatorerne
arbejder sammen, og hvilken betydning samarbejdet
har for idrætten i skolerne.
v. Lise Lykke Hansen, skoleidrætskoordinator, Hillerød kommune

Bevægelse i skoledagen – hvad ved vi?

Der er for både børn og voksne en række positive gevinster forbundet ved at være fysisk aktiv. Men hvad ved
vi fra forskningen om udbyttet af motion og bevægelse
i skoledagen i relation til læring, trivsel og motivation?
Meget ny forskning kommer løbende til, og ligeledes
er der igennem det sidste år offentliggjort en række
rapporter, der giver en status for implementeringen af
folkeskolereformens elementer - herunder bevægelse
og foreningssamarbejde. Hvilke erfaringer har kommuner, skoler, lærere og pædagoger med bevægelse som
en større del af skoledagen? Hvad er den aktuelle kultur
for bevægelse rundt på landets skoler?
I dette oplæg forsøger vi at besvare spørgsmålene og
komme med nogle anbefalinger til, hvordan man fra
kommunalt hold kan indarbejde bevægelse i skolernes
kultur og praksis.
v. Bjørn Christensen, dokumentationskonsulent, Dansk Skoleidræt

INVITÉR EN GÆ

ST

Tag en samarbejd
spartner eller kolle
ga under armen på
konference. Det ka
årets
n være en gæst fra
lokalområdet, som
enten allerede sam
du
arbejder med, eller
som du tænker ku
være en mulig sa
nne
marbejdspartner
for at lykkes med
bevægelse i skoled
endnu mere
agen. Det kan og
så være en skolele
en foreningsforman
der,
d eller en kollega
fra en anden forvalt
i kommunen, der
ning
kunne have glæde
af at blive inspirere
erfaringsudveksle
t og
en hel dag.

Du kan tilmelde dig konferencen her:
www.fritilmeld.dk/BpTkonf2017
eller på www.bevægelsepåtværs.dk
Konferencen er gratis, men kræver deltagertilmelding af hensyn til
planlægning af dagen. Der vil blive opkrævet et administrationsgebyr
på 500 kr. ved udeblivelse uden afbud.
Har du spørgsmål til konferencen eller til tilmeldingen, kan du kontakte
projektleder Anne Søndergaard 2973 9319 / ans@skoleidraet.dk

