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Om Randers Kommune

ca. 98.000 indbyggere, 748 km2

En sammenlægning af seks kommuner

19 folkeskoler og 3 specialskoler

Decentral struktur



Et historisk blik..
2014 

- Folkeskolereformen

- Skole, kultur og fritidsforvaltning

- Uddannelse af bevægelsesinspiratorer

2015

- Skolestrukturændring

- Ændring af forvaltningsstruktur 

- Omrokering af medarbejdere og ledere

2016

- Nedsat kommisorium for fysisk aktivitet i folkeskolen

- Alle skoler medlem af Dansk skoleidræt østjyllandskreds

2017/18

- Samarbejde på tværs af skole, fritid og sundhed



Baggrund for samarbejdet

- Højre hånd ved ikke hvad venstre hånd laver

- En forventning om større samarbejde på tværs af forvaltningsområder

- Sammen kan vi mere - 3 dagsordener bliver til 1

- Kvalificering af idræt og bevægelse i folkeskolen



Formål 

AT styrke elevernes læringsmæssige 

forudsætninger, både faglig og socialt.



Vores fokus på bevægelse



Status

- Etablering af netværksgruppe indenfor idræt

- Afholdelse af kaffemøder

- Udformning af skole og foreningsbesøg

- Tilbud om kurser

- Vi har et fælles udgangspunkt



Etablering af idrætsnetværk

Udpeget deltagere fra den enkelte skole

Mødes 3-4 gange årligt

Indhold

Sparring, vidensdeling, information, fagligt oplæg



Kaffemøder med skoleleder

● Kortlægning af status på den enkelte skole

● Fremtidig planlægning af indsats



Koordinering af kurser 

og forløb

Samme tilgang

Koordineret planlægning

Udvikling af skole- og foreningsforløb



Randers kommunes inklusionsstrategi 

- det fælles kommunale arbejde med inklusion på skolerne i Randers

Anbefalinger til hvordan vi får mest kvalitet i inklusionsarbejdet

- kommunalt og lokalt

Professionelle læringsfællesskaber - PLF

Samarbejde på tværs 

Skabe et fælles sprog og sprogbrug - mindset.        



Bredere inklusionsmuligheder

samarbejdet på tværs af vores forvaltninger gør vores 

inklusionsmuligheder bredere.

Hvorfor: 



Bevægelse - direkte vej til 

inklusion

Mange veje til bedre inklusion, en kunne være 

bevægelse og idræt. 



Hvorfor er sundhed med

Strategisk - sundhedspolitikken

Tværfagligt samarbejde - løfte i flok

Understøtte hinanden gensidigt



Fordele ved samarbejde

Sunde vaner skabes fra barnsben 

Skolen en central arena

Kan målrette tilbud



Økonomi

Ingen ekstra midler

Bedre prioritering af eksisterende midler



Fremtiden

● Styrket koordineret indsats

● Anbefalinger til de politiske udvalg

● Større fokus og kvalificering

● Taler ind i Bevæg dig for livet visionen



?


