
 

Dagsprogram til Skolernes Motionsdag 
 

Skolernes Motionsdag har traditionelt set været knyttet til et 5 eller 10 km løb på de fleste 

danske folkeskoler. Med afsæt i skolereformen og lærernes arbejdstidsaftaler, hvor elever 

og lærer i højere grad er forpligtet på at være på skolen hele dagen har vi tænkt nye tanker 

til om Skolernes Motionsdag indhold og form. Dagen har fortsat fokus på at skabe glæde, 

begejstring og fællesskab, men vil være tættere knyttet til idrætsfaget, således at dagens 

aktiviteter kan relateres til idrætsfagets videns- og læringsmål.  

Hvad er nyt? 

Vores hensigt med Skolernes Motionsdag er at skabe en tættere kobling til idrætsfaget ved 

at koble et af idrætsfagets indholdsområder til de aktiviteter som eleverne på skolen laver 

om formiddagen. I 2016 var temaet Boldspil og Boldbasis og i 2017 sætte vi fokus på 

Kropsbasis.  

Endvidere ønsker vi at sætte fokus på koblingen til idrætsfaget ved, at det er eleverne i de 

ældre klasser (8. og 9. klasse), som har ansvaret for at formidle aktiviteter inden for 

Kropsbasis til eleverne i de yngre klasser.  

Hensigten med dette er, at de ældre elever: 

● får større bevidsthed og viden om kropsbasis 

● får afprøvet en masse kropsbasis-aktiviteter 

● udvikler kropsbasis-aktiviteter 

● får viden om kropsbasis.  

 

Ovenstående læringsmål vil således understøtte færdigheds- og vidensmålene inden for 

Kropsbasis og give eleverne vigtige erfaringer såfremt de skulle være heldige at blive 

udtrukket til prøven i idræt.  

 

Dagens struktur og program 

Ideen med at lave en kobling til idrætsfaget er, at formiddagens program kobles til dette års 

tema inden for Kropsbasis og at skolen over middag har planlagt deres traditionelle 

Skolernes Motionsløbs-begivenhed.   

Rundt omkring på skolen foregår der aktiviteter, som udskolingselever (9. og evt 8 klasse) 

har planlagt og udviklet til eleverne fra 0. - 7./8. klasse, som således får rig mulighed for at 

afprøve flere forskellige kropsbasis aktivitets-stationer i løbet af formiddagen. Afhængig af 

jeres muligheder på skolen samt det udbytte eleverne i 0. - 7/8. klasse skal have kan i 

overveje om formiddagens program skal byde på mange aktiviteter så eleverne får 

kropsbasis smagsprøver eller om de skal være få stationer der giver mulighed for kropsbasis 

fordybelse. I kan se eksempel på en struktur af formiddagens program nedenfor.  

 

Under Kropsbasis har eleverne mulighed for at prøve forskellige aktiviteter som fx: 

Børnesvinetræning, Natural Movement, Yoga, Kampsport eller Streetaktiviteter. 

Idet aktiviteterne er forskellige ift. udførsel samt behov for rekvisitter, er det muligt at placere 

aktiviteterne på mange forskellige områder på skolen, så det ikke kun bliver 



 

idrætsfaciliteterne, der bliver belastet på dagen. Nedenfor er en idé til hvor på skolen 

aktiviteterne kunne finde sted. Dette er selvfølgelig meget forskelligt fra skole til skole og 

skal kun tjene til inspiration.  

 
Vi har skitseret to forskellige udspil til formiddagens program. Det første forslag rummer en 

skitse til et formiddagsprogram, hvor eleverne afprøver fire stationer/ aktiviteter Mens forslag 

to rummer mulighed for at eleverne kan fordybe sig lidt mere på stationerne frem for at få en 

hurtig præsentation af aktiviteterne. Den dybdegående model indebærer selvfølgelig også, 

at de elever der skal forberede aktiviteterne får lidt mere tid til at planlægge deres 

aktivitetsprogram. 

 

Forslag I 

Tid  Indhold 

0800 - 0830 Eleverne samles i klasserne fravær tjekkes og eleverne deles ind i 
de grupper de skal være resten af formiddagen.  
Eleverne, der har ansvar for formiddagsprogrammet gør deres 
undervisning klar. 

0830 - 0845 Fælles opvarmning samt fordeling af elever på stationer, de skal 
være på.  

0845 - 0920 Aktivitet 1  

0920 - 0930  Rokade 

0930 - 1005 Aktivitet 2 



 

1005 - 1015 Rokade 

1015 - 1050 Station 3 

1050 - 1100 Rokade 

1100 - 1135 Station 4 

1135 - 1215 Frokostpause 

 

 

Forslag II 

Tid  Indhold 

0800 - 0830 Eleverne samles i klasserne fravær tjekkes og eleverne deles ind i 
de grupper de skal være resten af formiddagen.  
Eleverne, der har ansvar for formiddagsprogrammet gør deres 
undervisning klar. 

0830 - 0845 Fælles opvarmning samt fordeling af elever på stationer, de skal 
være på.  

0845 - 1000 Aktivitet 1  

1000 - 1015 Rokade 

1015  - 1130 Aktivitet 2 

1130 - 1215 Frokostpause 

 

Forberedelserne 

Som ansvarlig for skolernes motionsdag er her nogle ideer til de forberedelser, du skal have 

styr på inden Skolernes Motionsdag: 

● Skolernes Motionsdag udvalg på skolen aftaler hvilket udbytte eleverne skal have ud 

af dagen og hvordan de bedst mulig kan sikre en god dag for alle eleverne. 

● Eleverne i 8. og 9. klasse afprøver, udvælger og udvikler kropsbasis aktiviteter til 

Skolernes Motionsdag i idrætsundervisningen forud for uge 41. Der bør nok afsættes 

min 4 lektioner forud for Skolernes Motionsdag til at planlægge og udvikle 

aktiviteterne. Du kan evt. overveje at Skolernes Motionsdag er en integreret del af et 

længerevarende forløb i idrætsundervisningen, hvor eleverne i de ældre klasser får 

større indsigt i de forskellige tilgange til Kropsbasis.  

● Koordinering af skolens elever på stationerne. Eleverne i de yngre klasser skal vælge 

hvilke stationer de vil afprøve d. 13. oktober (medmindre de skal afprøve alle 

stationer) 



 

Sidegevinster 

Vi ved, at tid er en mangelvare på skolerne og at fx. muligheden for at planlægge 

undervisning sammen med kollegaer på skolerne er sjælden. Ved at lade de ældre klasser 

stå for en formiddagens program (sammen med en række idrætslærere), får dine andre 

kollegaer mulighed for at få tid til at mødes i deres teams og planlægge undervisning 

sammen. På den måde skaber denne dag også en faglig værdi på andre områder. Om 

eftermiddagen deltager dine kollegaer selvfølgelig i det program, der ellers er lagt på skolen. 

Det kunne være jeres traditionelle motionsløb eller andre koncepter, som i har tradition for at 

lave på jeres skole.  

 

 


