
 

 

 

 

 

 

 
Sunde børn bevæger skolen! Derfor tilbyder Dansk Skoleidræt og Trygfonden et samlet bud på sundhed, trivsel og læring i bevægelse. Med vores tilbud kan 
sunde børn bevæge din skole. Fra inspiration til praksis. Fra fag til frikvarterer. Fra stor til lille. I skoletiden og i fremtiden. 

DAGSPROGRAM TIL SKOLERNES MOTIONSDAG 
 

Skolernes Motionsdag – få ny inspiration til jeres dag 
Siden 1982 har Dansk Skoleidræt arrangeret Skolernes Motionsdag - en tradition på størstedelen af 
alle danske skoler. I 2018 afholdes motionsdagen fredag d. 12. Oktober.  
Skolernes Motionsdag har traditionelt været med fokus på løb af forskellige længder, der blev afholdt 
om formiddagen. Efter skolereformen og lærernes arbejdstidsaftale skal alle være på skolen længere 
tid - derfor opfordrer vi til at tænke i en lidt anderledes dag. 
Fokus for Skolernes Motionsdag skal stadig være at skabe en aktiv dag med glæde, bevægelse og 
fællesskab. 
 
Formålet med Skolernes Motionsdag:  

 At gøre dagen til en positiv oplevelse for hele skolen.  

 At få alle elever til at bevæge sig under en eller anden form – det gælder om at skabe glæde 

ved at bevæge sig. 

 
Årets tema på Skolernes Motionsdag 2018 er dans! Find inspiration til at danse her: 
 

Skolernes Motionsdags opvarmningsdans 
 
Inspirationshæfte til dans 

 
 

Huskeliste til den ansvarlige for Skolernes Motionsdag: 
 Skolernes Motionsdagsudvalg skal finde ud af: Hvad gør vi på dagen? 

 Er det alle skolens elever eller kun eks. mellemtrin? 

 Hvor lang tid skal dagen vare? En hel skoledag eller kun formiddag/eftermiddag? 

 Hvordan med holddeling? Klassevis eller blandet på tværs af klasser/årgange? 

 Skal der bestilles diplomer, t-shirts og downloades markeringspile fra Dansk Skoleidræt? 

 Hvor mange stationer skal der være på hver aktivitetsrunde (afhænger af antal elever og max 
kapacitet på stationerne)? 

 Er det voksne eller store elever (fx Legepatruljen, GameBoosters, Junioridrætsleder eller 8.-9. 
Klasser) som underviser på de forskellige stationer? 

 Skal Dansk Skoleidræts materialer bruges som inspiration til dagens indhold? 
 
 

 
 
 
 
 

https://skoleidraet.dk/skolernesmotionsdag/inspiration-til-motionsdagen/opvarmningsvideo/
https://skoleidraet.dk/media/6347660/inspirationshaefte-2018-dans.pdf
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Gode råd til motionsdagen: 
 

 Start dagen med en fælles opvarmningsdans for hele skolen – brug evt. de store elever til at 
danse for.  Lav gerne Skolernes Motionsdags opvarmningsdans 2-3 gange efter hinanden, så 
alle elever når at fange dansen. 

 Lad eleverne prøve min. 3 stationer med aktiviteter á ca. 30-45 minutters varighed. 

 Involvér de ældste elever på stationerne – fx med at sætte danse eller aktiviteter, de har 
udviklet i idrætsfaget, i gang. 

 Slut evt. af med jeres egen Skolernes Motionsdags-tradition. 
 
 
 

Forslag til program for motionsdagen:  
Tid  Indhold 

08.00-08.30 Eleverne samles i klasserne og inddeles i de grupper de skal være i om 
formiddagen. 
Alle stationer gøres klar til dagen. 

08.30-08.45 Skolernes Motionsdags opvarmningsdans for hele skolen – gerne 2-3 gange efter 
hinanden 

08.45-09.30 Aktivitetsrunde 1 

09.30-09.40  Eleverne rokerer  

09.40-10.25 Aktivitetsrunde 2 

10.25-10.35 Eleverne rokerer  

10.35-11.20 Aktivitetsrunde 3 

11.20-11.50 Frokostpause – spises sammen med sin klasse 

11.50-14.00  Skolens egen motionsdags-tradition 

14.00-14.15  God efterårsferie 

Én eller flere af  stationerne i aktivitesrunderne kan indeholde dans, fx streetdance, showdance, MGP-
dans, hiphop, folkedans, salsa, mavedans, disco, house, breakdance, stammedans/haka eller 
cheerleading. 

 

Skolernes Motionsdags opvarmningsdans 

Inspirationshæfte til dans 
 
 
 
 
 
 
 

https://skoleidraet.dk/skolernesmotionsdag/inspiration-til-motionsdagen/opvarmningsvideo/
https://skoleidraet.dk/media/6347660/inspirationshaefte-2018-dans.pdf

