
20. november 2018 
Sinatur Hotel Storebælt
Østerøvej 121, 5800 Nyborg

Netværks-
WORKSHOP 



MASTERCLASS#1
Sæt Skolen i Bevægelse (Dansk Skoleidræt) inviterer til 
netværksworkshop for bevægelsesvejledere og -koordinatorer.

Tid og sted:
Tirsdag d. 20. november 2018 kl. 09.00–16.00 på Storebælt – Sinatur Hotel & Konference, 
Østerøvej 121, 5800 Nyborg.

Pris:
Det er gratis at deltage.
Men hvis du er tilmeldt og ikke møder op, bliver din skole faktureret for deltagergebyr 
på 500,- dkr. Der er mulighed for at sende en anden deltager fra skolen, såfremt man 
bliver forhindret.

Deltagerantal:
Masterclass#1 har plads til 50 deltagere. 
Såfremt vi når over 50 tilmeldinger, har bevægelsesvejledere og -koordinatorer, der er tilmeldt 
Sæt Skolen i Bevægelse 2018 kampagnen, første prioritet. Ellers foregår prioriteringen efter 
”først-til-mølle-princippet”.

Hvem må deltage:
Masterclass#1 er forbeholdt lærere og pædagoger, der har en bevægelsesvejleder-/
bevægelses-koordinatorfunktion på skolerne. 

DAGENS PROGRAM
09.00 – 09.30  Ankomst og kaffe

09.30 – 09.45  Velkomst og introduktion til dagen

09.45 – 11.00  Mine successer og udfordringer som bevægelsesvejleder

11.00 – 12.00  Enactiv og handlingsorienteret bevægelsesdidaktik i folkeskolen.   
   Oplæg fra ph.d.-studerende Kasper Lastein Madsen (VIA)

12.00 – 13.00  Frokost

13.00 – 14.30  Workshops

14.30 – 14.45  Kaffe

14.45 – 15.15  Fremlæggelse af workshop-produkter

15.15 – 15.45  Hvad tager jeg med hjem fra Masterclass#1

15.45 – 16.00  Tak for i dag

Med venlig hilsen 

Torben Hansen, Anebine Danielsen, Signe Bøtter-Jensen
Sæt Skolen i Bevægelse, Dansk Skoleidræt



PROGRAM I DETALJER

Mine successer og udfordringer som bevægelsesvejleder 
(09.45 – 11.00)
Her deler vi vores viden og erfaringer med hinanden. Alle deltagerne kommer på banen og 
skal dele deres gode erfaringer og udfordringer med hinanden. Vi berører fx spørgsmål som:

 > Hvad er jeg lykkedes med som bevægelsesvejleder og hvad fungerer rigtig godt på
   min skole og i min hverdag? 
 > Hvilke rammer har min skoleledelse givet mig for at løse min opgave? 
 > Hvilke udfordringer står jeg over for, når vi på skolen ønsker at udvikle en undervisning  
  med mere bevægelse?

Du får mulighed for at drøfte de spørgsmål, som du finder mest relevante for at kunne fungere 
på bedst mulig vis som bevægelsesvejleder, og du får masser af inspiration fra alle dine bevæ-
gelsesvejleder-kollegaer fra hele landet. 

V. projektledere fra Sæt Skolen i Bevægelse

Enactiv og handlingsorienteret bevægelsesdidaktik i folkeskolen 
(11.00 – 12.00)
Oplægget introducerer en enactiv og handlingsorienteret tilgang til læring, som lægger vægt på 
kroppens rolle i læringsprocessen. Den kropsligt handlende konfrontation bringer eleven i sam-
spil med sagen og faget og stimulerer elevens nysgerrighed og fremmer meningsdannelse. Faget 
begribes gennem forskellige bevægelses- og kropspraksisser afhængig af sagen, hvilket er en 
forskydning væk fra en traditionel kognitiv tilgang til bevægelse og læring i form af brain-breaks 
og mod en mere fænomenologisk og handlingsorienteret tilgang.

V. ph.d.-studerende Kasper Lasthein Madsen (VIA) fra projektet IMOOV

Workshops (13.00 – 14.30)
I workshop-delen skal du vælge dig ind på en af de fire nedenstående workshops. Formålet med 
disse workshops er, at du sammen med andre deltagere producerer en skitse, idé eller konkret 
materiale, som du kan tage med hjem efter Masterclass. Vi samler alle de gode bidrag og idéer, 
der bliver skabt på dagen og sender dem ud til alle deltagerne. Du får således indsigt i alle de 
gode ideer mm., der bliver produceret i de workshops, hvor du ikke selv har været tilstede. 

V. projektledere fra Sæt Skolen i Bevægelse



WORKSHOP

Workshop 1 – Involvér eleverne i udskolingen som bevægelsesagenter
Jacob Rosenstrøm er bevægelsesvejleder på Nordstjerneskolen i Helsinge. Han har gennem de 
seneste år involveret de ældste elever som bevægelsesagenter, der kan bookes til at lave bra-
in-breaks i de yngre klasser. Jacob giver en kort introduktion til, hvordan han har struktureret og 
organiseret dette tiltag. Herefter skal du udvikle en skitse til, hvordan du vil bruge bevægelsesa-
genter på din skole. 

Workshop 2 – Bevægelse i sprogfagene
I denne workshop dykker vi ned i den fag-faglige kobling til bevægelse og får idéer og overblik 
over, hvordan vi kan arbejde med bevægelse i sprogfagene. Vi tager afsæt i deltagernes egne 
erfaringer og kigger på, hvordan de forskellige bevægelsesaktiviteter kan kobles til forskellige fag-
lige mål inden for sprogfagene. 

Workshop 3 – Bevægelse i naturfagene
I denne workshop dykker vi ned i den fag-faglige kobling til bevægelse og får idéer og overblik 
over, hvordan vi kan arbejde med bevægelse i naturfagene. Vi tager afsæt i deltagernes egne 
erfaringer og kigger på, hvordan de forskellige bevægelsesaktiviteter kan kobles til forskellige fag-
lige mål inden for naturfagene. 

Workshop 4 – Bevægelse i kulturfagene
I denne workshop dykker vi ned i den fag-faglige kobling til bevægelse og får idéer og overblik 
over, hvordan vi kan arbejde med bevægelse i kulturfagene. Vi tager afsæt i deltagernes egne 
erfaringer og kigger på, hvordan de forskellige bevægelsesaktiviteter kan kobles til forskellige 
faglige mål inden for kulturfagene. 

Fremlæggelse af workshop-produkter (14.45 – 15.15)
Du vil her få indsigt i, hvad der er foregået i de andre workshops, og hvad de andre deltagere 
har udviklet af ideer, som de tager med hjem fra dagen.

EVALUERING

Hvad tager jeg med hjem fra Masteclass#1 
(15.15 – 15.45)
Idet dette er vores første arrangement rettet mod bevægelses-
vejledere og bevægelse i den boglige undervisning, bruger vi lidt 
ekstra tid på at evaluere, hvad deltagerne tager med hjem fra 
Masterclass#1. Dette har til formål, at vi kan ramme behovene 
endnu bedre, når vi skal planlægge Masterclass#2.



Tilmeld dig konferencen her: 
www.saetskolenibevaegelse.dk/masterclass

Har du spørgsmål til konferencen eller tilmeldingen, kan du kontakte
projektleder Torben Hansen 2287 1376/ toh@skoleidraet.dk


