
Netværksdag 2018
Fredericia Idrætscenter 20. marts kl 9.30 - 16.00

Få en dag med masser af netværk, inspiration 
og viden – med bevægelse i fokus.

Dagen giver dig mulighed for at møde andre 
fra samme projekt, samt høre meget mere 
om, hvad vi ellers kan tilbyde af inspiration og 
hjælp til at få mere bevægelse ind i skolen.

Alle starter dagen i deres eget projekt, og 
herefter er der masser af ny inspiration på             
programmet. Du har mulighed for at høre om 
to andre projekter, end det du allerede kender.
Læs mere om inspirationsrunderne på de 
næste sider.

Netværksdagen er gratis for dig - så tilmeld 
dig allerede nu, da der er begrænset antal 
pladser! Husk dog at melde afbud, hvis du 
ikke kan komme, da det ellers koster 300,-

Tilmeld dig inden d. 1. marts her:
www.fritilmeld.dk/SBBSNetvaerksdag2018 

Kl 9.30  -  9.45 Ankomst

Kl 9.45  -  11.30 Kaffe og dit projekt

Kl 11.30 -  12.00 De gode argumenter

Kl 12.00 - 13.00 Frokost

Kl 13.00 - 13.50 Inspirationsrunde 1

Kl 14.10 -  15.00 Inspirationsrunde 2

Kl 15.05 - 15.30 Flere gode argumenter

Kl 15.30 Kaffe og kage to go

Sunde Børn Bevæger Skolen præsenterer



Netværksdag 2018
Kaffe og dit projekt
Her har du mulighed for at dele erfaringer med andre, som sidder med samme projekt som dig. Det 
er her, du kan netværke, udveksle erfaring og gode ideer, og få en snak med projektlederne. 
Så ved tilmelding vælger du her det projekt, du allerede er en del af. 
Du får rigelig lejlighed for at høre om nye projekter i de to inspirationsrunder. Er du i tvivl om, hvilket 
projekt du skal tilmeldes, så kontakt den projektleder, som du har modtaget denne invitation fra.

Inspirationsrunderne
Her kan du høre om de andre projekter i programmet Sunde Børn Bevæger Skolen. Så meld dig til 
projekter, som du ikke allerede er med i og gå hjem med ny inspiration og gode ideer til din skole.

Aktive Pauser
Legepatuljen, GameBoosters og Kickstarter er svaret på en skoledag med mere gang i skolegården 
for alle elever, både i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.
Du vil få konkrete og praktiske ideer til at gøre din skoles pauser/frikvarterer mere aktive. Vi tager 
udgangspunkt i tre nye mapper med beskrivelser af lege, aktiviteter og inspiration, der giver dig 
idéer nok til aktive pauser de næste mange år. 

Frikvarteret er andet og mere end blot en pause mellem to timer – det giver bedre trivsel og glade 
børn hjemme på din skole. Kom forbi og bliv inspireret med gode ideer.  Vi skal være aktive, så husk 
skiftetøj.

Styr på Sundheden
Vil du have inspiration til aktiv sundhedsundervisning på alle klassetrin? 
Så deltag i inspirationsrunden med Styr på Sundheden. Et projekt, der tager udgangspunkt i det bre-
de og positive sundhedsbegreb og fokuserer på elevernes handlekompetence og aktive deltagelse 
i undervisningen. 

”Leg, bevægelse og motion” og ”Venner og fællesskaber” er nogle af de temaer, Styr på Sundheden 
fokuserer på, og i workshoppen vil du bl.a. blive introduceret for ”Sundhedskassen” med konkrete 
materialer og undervisningsforløb, ligesom vi skal prøve nogle af de aktive øvelser på egen krop,  
så husk skiftetøj.

Gåbus
Kom og bliv klogere på, hvordan jeres skole med en Gåbus kan skabe mere trafiksikre veje omkring 
skolen, øge trivslen, samt gøre eleverne mere læringsparate. Gåbussen giver eleverne, både store 
og små, en aktiv start på dagen, og forbereder dem til en skoledag med bevægelse, leg og læring. 
 
Gåbussen er en ”skolebus” på gåben, hvor de små elever er passagerer, og de store elever er 
chauffører. Gåbussen følger en fastlagt rute med indlagte stop, hvor passagererne kan stige på. 
Chaufførerne sørger for, at alle kommer sikkert til skole, og via en app får forældrene besked om, 
at deres børn er ankommet.

Sæt Skolen i Bevægelse
Få inspiration til mere bevægelse i de boglige fag og få indsigt i kampagneåret for Sæt Skolen i 
Bevægelse.
Denne inspirationsrunde giver dig et overblik over de nedslag i løbet af skoleåret, som du vil få 
glæde af, hvis du tilmelder din klasse Sæt Skolen i Bevægelse. Der vil være mulighed for at afprøve  
eksempler på bevægelse i undervisningen, og der bliver tid til spørgsmål og diskussion.

Skolernes Motionsdag
Hos Skolernes Motionsdag får du mulighed for at få en kort introduktion til vores nyeste undervis-
ningsmaterialer inden for Dans & Udtryk, der er temaet næste skoleår. 
Kom forbi og få en gennemgang af de didaktiske overvejelser, der ligger bag undervisningsmate-
rialet til idrætsfaget, samt få en indføring i, hvordan du kan anvende materialet på de forskellige 
klassetrin.
 
Du får også mulighed for uformelle samtaler med vores projektleder, hvor du kan komme med alle 
dine ideer til at skabe en bedre idrætsundervisning, eller ideer til, hvordan du som tovholder kan 
nytænke jeres ”Skolernes Motionsdag” i efteråret.

Skolesport
Kom og hør, hvordan I gennem Skolesport kan give idrætsusikre elever glæde ved bevægelse.
Få indsigt i, hvordan Skolesport kan implementeres på jeres skole og få inspiration til, hvordan 
junioridrætslederuddannelsen kan anvendes som valgfag.

Oplev også på egen krop, hvor let du kan udvikle elevernes motorik med Skolesports aktiviteter.

Mini-motorik
Starter jeres kommende 0. klasser på skolen allerede i foråret (Forårs SFO, 0.0. kl., April-børn, før-
skolebørn, osv.)? Så læs med her.
Vi har netop udviklet et nyt inspirationsmateriale, der fokuserer på børnenes motorik. Formålet er 
at ruste lærere og pædagoger i førskole-tilbud til at udvikle børns motorik, så de bliver klar til 10 års 
skolegang med bevægelse dagligt. 

Vi fortæller om børns motoriske udvikling, de primære sanser og tankerne bag materialet. Vi skal 
også afprøve nogle af øvelserne, så mød op i tøj, du kan være aktiv i. Kig forbi til nye gode ideer 
og en masse motoriske øvelser, der måske også udfordrer din egen motorik – og som med garanti 
giver smil på læben

Læs mere om projekterne på www.sbbs.info

http://www.sbbs.info

