
 
 

 

Skoleidræt Bornholm formandsberetning 2018  

I flere år havde vi i FU talt om, hvordan vi i skoleidrætten kunne udvikle vores aktiviteter og træf. Kunne 

vores udbud være knap så traditionelt og hvad med ideer om åben skole, inklusion og mere bevægelse. 

Vi ønskede at tilbyde nye aktiviteter og samtidig bibeholde de aktiviteter, der fungerede godt. Vi måtte 

skabe en fælles forståelse af, hvad det var vi ville opnå og finde ud af, hvordan vi ville gøre det 

For 5 år siden mødtes vi i et sommerhus på Sydbornholm og med hjælp af den daværende generalsekretær 

i Skoleidrætten fik vi efter mange drøftelser og kompromiser barberet vores noget udsvævende og 

vidtfavnende tanker og ønsker ned til blot 2 klare og konkrete visioner. Som lød: 

 Vi tilbyder aktiviteter for hele klasser på alle klassetrin fra 2. – 9. klasse.  

 Vi tilbyder mindst 2 aktiviteter, hvor der gøres brug af mulighederne på Bornholm.  

Vi er i mål! I dette skoleår er 80 % af vores aktiviteter rettet mod hele klassen. 

I år har vi desuden afprøvet en ny model af en turneringsform, hvor en kamp afvikles ved, at klassen spiller 
mod en anden klasse, således, at drenge møder drenge og piger møder piger, og resultatet af begge kampe 
er afgørende for om kampen vindes. Således kommer der flere elever i spil. 

De sidste 2 år har vi ikke blot aktiviteter og træf for elever fra 2. – 9. klasse, men såvel også 
børnehaveklasser, 1. klasse og 10. klasses elever  

Mulighederne for idræt på Bornholm, ud over idrætsanlæg og haller, er fantastiske. Skoven bruger vi jo til 
Naturløbet og Adventurerace. Som ny aktivitet arrangerede vi i samarbejde med Middelaldercenteret: En 
dag med din klasse i Middelalderen. Programmet bygger på lege og kampe fra Middelalderen. Det blev en 
kæmpe succes, som vi håber, vi kan gentage næste skoleår. Efterspørgslen på at deltage var høj. 
Kombinationen med bevægelse og historieindlæring er oplagt. 

Da vi udvidede Forårsfestivallen til i alt 3 dage, således at 6. – 8. klasse kunne være med, fik vi en unik 
mulighed for at afvikle en teambuildings dag, hvor klasse samarbejdet blev sat på prøve ude på det 
militære øvelsesterræn. Denne aktivitet arrangerer vi i fællesskab med Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, 
Bornholms Ungdomsskole og DGI, Bornholm, det er et spændende og sjovt samarbejde. – Så med 
tilfredshed kan vi sige ” Tjek” for Åben Skole,  

Den store og fantastiske nyhed til næste skoleår er, at vi i samarbejde med DGI Bornholm og P.K. 
Rasmussen tilbyder et anderledes hytteturskoncept for øens 5 klasser. Eleverne kommer til at være udenfor 
under hele arrangementet, og de kommer til at  bevæge sig i områderne ved Nordskoven Sort Hat / Muleby 
og Slotslyngen. De overnatter et veltilrettelagt sted, og forældrene kan så hente dem næste dag. 
 

Vi kan da med tilfredshed konstatere, at vi er kommet så rigeligt i mål med vores visioner fra 2013. 

I foråret 2017 har opsat nye visioner nemlig: 

 Vi har sammenhæng mellem læringsmål og vores udbud af aktiviteter.  
 Vi har en facebookgruppe/side, der fortæller den gode historie.  

 



 
 

 

 
 
 
Status 
Alle skoler på Bornholm er medlemmer af Skoleidrætten, velkommen til vores nyeste medlem: Bornholms 
Efterskole. Vi har et deltagerantal, der har rundet 7000 elever, flere elever deltager både 2-3 gange til et 
skoleidrætsarrangement. Der er tilmeldt lidt over 2000 elever til vores Forårsfestival, skal jeg være ærlig så 
er det lidt skræmmende. På dagen for 6.-8.kl. er der alene tilmeldt 888 elever. Mon der er flere elever på 
de årgange tilbage på øen? Med så mange deltagere har vi søgt nye samarbejdende arrangører, og vi har 
været heldige med, at studerende fra pædagogassistent uddannelsen fra Snorrebakken vil stå for 4 poster. 
 
 
Idrættens fremtid på Bornholm 
 
Idrætsrådet arrangerede forleden et spændende arrangement i Åkirkebyhallerne, hvor fremtidens idræt på 
Bornholm var på dagsordenen. Der kom mange gode forslag og ideer til tiltag. Jeg håber mødet blot var 
begyndelsen på en udvikling, hvor vi får opstillet visioner for, at alle borgere på øen får gode muligheder for 
at dyrke idræt på motions,- elite- eller professionelt niveau. Hvad med at indkalde alle gode kræfter, nu skal 
der ske noget? 
 
Skoleidræt i hele landet for latterlige 1,8 mio. kr. 
 
Målet for Skoleidrætten er at skabe glæde og begejstring ved bevægelse for alle børn i skolen. Målgruppen 

for Dansk Skoleidræt er altså børn imellem 6 og 16 år, altså Danmarks fremtid. På landsplan er der over 

500.000 skoleelever som medlemmer. Sidste år uddannede Skoleidrætten personale på halvdelen af alle 

Danmarks skoler. Skoleidrætten løfter en kæmpe samfundsmæssig opgave, fordi vi henvender os til alle 

børn på alle årgange og til dette formål yder staten blot sølle 1,8 mio. kr. Altså omkring 3,50 kr. pr elev. Til 

sammenligning med de store idrætsorganisationer er det nærmest ingenting. Det har den konsekvens, at 

mange af Skoleidrættens projekter er finansieret via Fondsmidler, og det er i længden uholdbart. Der skal 

noget benarbejde til at gøre Christiansborg politikerne opmærksomme på urimeligheder her. 

Seneste eksempel på dette har været vores Forårsfestival. Der var ikke flere fondsmidler til i år. Hvad skulle 

vi så gøre? Aflyse? Det ville være trist, det har jo været en kæmpe succes. Heldigvis har vi da fået tilsagn fra 

Sparekassen Bornholms Fond og måske fra Wonder Festiwall om støtte til dette års afvikling.  Tak for det. 

Det er godt, at vi står sammen. 

Tak! 
 
Vi kan ikke lykkes med så mange arrangementer uden samarbejdspartnere. Vi sætter stor pris på 
samarbejdet med DGI Bornholm. Tak for samarbejdet, vi glæder os til nye spændende projekter 
 

Tak for opbakningen til skoleidrætten. Tak til lærerne, skoleledere, sekretariatet – vore kommunale 

tovholder Lars Chr. Kofoed og idrætslige samarbejdspartnere. Tak til alle såvel kommunale, som frie- og 

private skoler.  



 
 

 

Tak for det gode samarbejde vi har med halledelser og Idrætsområdet. 

Også tak til den skrivende, den lydmæssige og den billedlige presse for opbakningen. 

Tak til Regionskommunen, til Sparekassen Bornholms Fond for støtten, så det også i år er muligt at afvikle 

Forårsfestivallen. 

Tak til alle stævneledere og tak til bestyrelsen for nogle rigtig hyggelige og meget konstruktive møder. 
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