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Netværks-
KONFERENCE



DAGENS PROGRAM
9.00 - 9.30 Ankomst, kaffe og brød

9.30 - 9.45 Velkomst ved Dansk Skoleidræt

9.45 - 10.40 ”Debat på tværs”
  De fem deltagere i debatpanelet repræsenterer forskellige interessenter og brugere af skolen.  
  De giver hver deres perspektiv på succeser og udfordringer vedrørende bevægelse  i skole-
  dagen, og de forholder sig bl.a. til det faktum, at skoleåret 2018/19 er år fem under den nye  
  skolereform. Deltagerne er:

  Sarah Gruszow Bærentzen, formand, Dansk Skoleelever
  Dorte Andreas, næstformand, Skolelederforeningen
  Preben Hansen, lærer på Rantzausminde skole, næstfomand i Dansk Skoleidræt
  Kenneth Muhs (V), borgmester, Nyborg Kommune
  MF Annette Lind (S), undervisningsordfører

10.40-11.15 Tæt på panelet
  Mød paneldeltagerne og stil uddybende spørgsmål. 

11.15-12.00 Networking
  Deltagerne møder hinanden og udveksler erfaringer faciliteret af Dansk Skoleidræt.

12.00-13-00 Frokost 

13.00-14.45 Oplæg og workshops
  Vælg mellem fem oplæg, der alle har udgangspunkt i, hvordan skolerne bedst muligt under-
  støttes i arbejdet med bevægelse i skoledagen set både fra kommune- og konsulentvinkel.
  Der kører to runder, hvor der skal vælges et oplæg.

  Se mere på næste side, og vælg oplæg, når du tilmelder dig konferencen.

14.45-15.25 Vidensoplæg 
  Deltagerne vil i dette oplæg få kendskab til nyeste viden og resultater omkring idræt og   
  bevægelse i skoledagen. Hvad ved vi om, hvad der virker, hvad siger forskningen og 
  (ikke mindst) hvad siger de ude på skolerne?

  V. Jacob Have Nielsen, dokumentationskonsulent, Dansk Skoleidræt

15.25 - 15.30 Tak for i dag



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

RUNDE 1

Procesforløb til skolerne
Dansk Skoleidræt har stor viden om, hvad der skal til 
ude på skolerne, for at bevægelsen bliver sat i spil og 
kommer til at virke. Som et nyt tiltag har organisatio-
nen sat forskellige processer i gang i samarbejde med 
kommu nale konsulenter og kommunens skoler. Det 
sikrer, at det pædagogiske personale på skolen bliver 
klædt på til at inddrage bevægelse i skoledagen mest 
muligt, og dermed opfylder reformkravet om 45 min. 
daglig bevægelse for alle elever. På denne workshop 
bliver deltagerne præsenteret for eksempler på proces-
forløb og principper, Dansk Skoleidræt arbejder med i 
kommunerne.

v. Torben Hansen, projektleder, Dansk Skoleidræt

TIMING IS EVERYTHING!
Vordingborg Kommune er optaget af at imødekomme 
folkeskolens krav og forpligtelse om Åben Skole og 45 
minutters bevægelse i løbet af skoledagen. 
Hvordan kan vi (og skal vi?) imødekomme lærernes og 
ledernes ønske om ”et frit ledelsesrum” samtidig med vi 
ønsker at arbejde systematisk og struktureret til glæde 
for alle elever i kommunen? 
Kom og hør om refleksionerne herom – og giv os gerne 
inputs ud fra jeres erfaringer og perspektiver.

v. Lina Johansen, konsulent og Merete Fænø 
Fohlmann, kultur- og fritidskonsulent, Vordingborg 
Kommune

Når skolernes arbejde med bevægelse 
skal fra lille til stor klinge
Skolernes arbejde med bevægelse følger to spor: Enten 
udføres arbejdet internt af skolens egne medarbejdere 
eller ved inddragelse af trænere/instruktører fra forenings-
livet. I Kolding har vi som forvaltning på forskellig vis 
forsøgt at understøtte disse to spor, og vi vil i oplægget 
præsentere, hvordan vi har valgt at facilitere og under-
støtte opgaven. Kolding Kommunes syv idrætsskoler 
indgår et forpligtende, udbytterigt og succesfyldt sam-
arbejde med kommunale foreninger. Men hvad ligger 
bag dette? Idrætsskolerne har været involveret i et 
samarbejde med Dansk Skoleidræt med henblik på at 
udvikle et værktøj, som kan kvalificere arbejdet med be-
vægelse på kommunens skoler. Hvorfor har det været 
nødvendigt med et værktøj, hvordan vil vi bruge det, og 
hvilke resultater håber vi at se?

v. Gert Mølgaard og Bjarne Foged Henriksen, 
konsulenter, Kolding Kommune

RUNDE 2

Når 2+2 giver 5
For at kvalificere og finde en bæredygtig model for 
bevægelse i folkeskolen, herunder implementering af 
de 45 minutters fysisk aktivitet i løbet af skoledagen, 
har skole-, sundheds- og fritidsforvaltningen indgået et 
samarbejde på tværs af forvaltningsområder. Formålet 
er at etablere et tværprofessionelt samarbejde, som skal 
sikre en fælles og alsidig tilgang, hvor idræts- og bevæ-
gelsesaktiviteter kvalificeres og koordineres på tværs. 

v. Hanne Borre, Mathias Gjerløv og Jesper Jacobsen, 
konsulenter Randers Kommune

Muligheder i samarbejdet mellem kom-
muner og Dansk Skoleidræts kredse
Hvordan kan kommuner, kredse og landsorganisation
i samspil være med til at sikre aktiviteter for hele klas-
ser, kvalificere sig til DM-stævner, møde nye lokale 
foreninger på forårsfestivaler, opleve den fantastiske 
stemning til høvdingebold og prøve kræfter med ander-
ledes idrætsgrene til glæde og begejstring for alle børn 
i skolen?
Hvordan kan landsorganisationen Dansk Skoleidræt 
understøtte samarbejdet mellem kommune og kreds 
via dokumentation, vidensopsamling og vidensdeling? 
Hvordan får vi implementeret og forankret et samarbej-
de på tværs af kommunale forvaltninger?
Mulighederne er mange for at samarbejde – lad os 
komme i gang.

v. Christian Ditlevsen, organisationskonsulent, 
Ann-Karina Overlade, projektleder og 
Randi Fechtenburg, formand Kreds Fyn, Dansk 
Skoleidræt



Tilmeld dig konferencen her 
www.skoleidraet.dk/bpt18 eller læs 
mere på www.bevægelsepåtværs.dk
 
Deltagerbetaling til konferencen 795,00 kr. + moms pr. person.  
Ved afbud senere end 14 dage før konferencen, tilbagebetales deltager-
betalingen ikke. Der er mulighed for at sende en anden deltager.

Har du spørgsmål til konferencen eller tilmeldingen, kan du kontakte 
projektleder Anne Søndergaard 2973 9319 / ans@skoleidraet.dk

HJÆLP OS MED AT UDVIDE NETVÆRKETVores kommunale netværk er stort, men det må gerne blive endnu større – og det kan du hjælpe med. Send meget gerne indbydelsen videre i dit netværk til alle, der kunne have glæde af at blive inspireret ogerfaringsudveksle en hel dag, og tag gerne en samarbejdspartner, chef eller kollega, en skoleleder eller en foreningsformand under armen på årets konference.

https://skoleidraet.dk/bevaegelsepaatvaers/forside/

