
Dagen byder på viden og spændende oplæg, ny inspiration i 
praktiske og teoretiske workshops, samt mulighed for masser af 
netværk med andre der arbejder for og med bevægelse i skole-
dagen. 
 
Netværksdagen er gratis, så tilmeld dig/jer allerede nu, da der 
er begrænset antal pladser. Der vil blive opkrævet et 
administrationsgebyr på 300 kr. ved udeblivelse på dagen uden 
afbud. 
 
Tilmelding her senest d. 1. marts. 
 
Som noget nyt er du velkommen til at invitere din kollega eller 
leder med til netværksdagen. 
 
Vi glæder os til at se dig! 
 
Mvh. teamet bag Sunde Børn Bevæger Skolen 

Hvad: Netværksdag i Sunde Børn Bevæger Skolen 

Tid: Onsdag d. 27. marts 2019 kl. 09.00-15.30 

Sted: Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia 

Kl. 09.00-09.30: Ankomst og brød 

Kl. 09.30-10.30: Velkomst og Debat i bevægelse 

Kl. 10.30-11.30: Læreprocesser i bevægelse - hvorfor lærer vi bedst, når vi 
har glemt, at vi er i gang med at lære? v. Lene Tanggaard 
Cand., psych., Ph.d., professor i pædagogisk psykologi 

Kl. 11.30-12.15: Markedsplads – mød alle indsatserne i Sunde Børn Bevæger 
Skolen og bliv inspireret til endnu mere bevægelse i skole-
dagen 

Kl. 12.15-12.55: Frokost 

Kl. 13.00-13.50: Praksisrunde – de tre nyeste tiltag i programmet bliver præsen-
teret på tre forskellige praktiske workshops, du skal vælge én af 
dem. Du kan læse mere om indholdet på næste side. De tre 
muligheder er: 

 Medspil 

 Motorik i skolen 

 Bevægelsesboxen 

Kl. 14.00-14.50: Teoretisk runde – her skal du vælge ét af tre teoretiske oplæg. 
Du kan læse mere om indholdet på næste side. 

 De tre muligheder er: 

 Hvad siger skolerne selv om bevægelse i skoledagen? 
v. Jacob Have Nielsen, dokumentationskonsulent, Dansk Skoleidræt 

 Hvorfor er kropslig dannelse og alsidige bevægelses- 
oplevelser vigtige for skolebørns sundhed og trivsel? 
 v. Paulina Melby, MSc, research assistant, Steno Diabetes Center 
 Copenhagen 

 Bevægelse i skoledagen 
v. Malene Schatt-Eppers, læringskonsulent, Undervisningsministeriet 

Kl. 15.00-15.30: Fra intentioner til handling - implementering af fysisk 
aktivitet i skolen 
v. Søren Smedegaard, centerkoordinator, FIIBL 

https://skoleidraet.dk/sundeboernbevaegerskolen/netvaerksdag/


 
Kl. 10.30-11.30 
Læreprocesser i bevægelse - hvorfor lærer vi bedst, når vi har 
glemt, at vi er i gang med at lære? 
Oplæg ved Lene Tanggaard, Cand. psych., Ph.d., professor i pædago-
gisk psykologi 

Historisk set har man i skolen i flere århundreder tilstræbt at få me-
re bevægelse ind i skoledagen. Allerede Grundtvig var i sin tekst: 
’Skolen for livet’ opmærksom på de problemer, det gav, når bog-
kundskab ikke smeltede sammen med livet. Så blev det en skole 
for døden, rent ud sagt dræbende. I dag ved vi, at tænkningen er 
sansebaseret og kropslig, så der er al mulig grund til at få bevæ-
gelse ind i læreprocesserne i skolen.  
 
Kl. 15.00-15.30 
Fra intentioner til handling - implementering af fysisk aktivitet 
i skolen 
Oplæg v. Søren Smedegaard, centerkoordinator, FIIBL 

For ofte ser vi gode intentioner, fine programmer og beskrevne po-
litikker fade ud og i nogle tilfælde helt forsvinde efter en indledende 
opstartsperiode, hvor begejstringen og energien er stor. Der kan 
være mange grunde til, at de gode intentioner ikke vedholdes, når 
’der går hverdag i den’ – en grund er når indsatsen opleves som 
mer-arbejde – et ’add on’ – fremfor en opgave der støtter op om 
allerede eksisterende opgaver – et ’add in’. 
Det gør sig gældende for fysisk aktivitet og bevægelse i skolen, at 
ikke alene kvantitet men i høj grad kvalitet er afgørende for de po-
sitive effekter – det samme gør sig gældende for implementerin-
gen. Det behøver ikke at være perfekt, men det skal være godt 
nok…. og hvad er det så? 

 
Kl. 13.00-13.50 Praktisk runde 
Medspil: Hvordan skabes og opnås en kvalitetsfuld boldundervisning som får ALLE 
elever med? Få konkrete redskaber til at støtte ALLE elevernes alsidige boldspilskompe-
tencer hvor, boldglæde, succes og trivsel er nøgleordene. Praksis suppleres med refleksi-
oner, teori og løbende staldfiduser. 
 
Motorik i skolen: Her får du et indblik i, hvordan Dansk Skoleidræts indsatser Mini -
motorik, Skolesport og FunSkills understøtter elevernes motoriske udvikling fra før-skole til 
udskoling. Vi afprøver udvalgte øvelser fra indsatserne i praksis og diskuterer den bag-
vedliggende viden. 
 
Bevægelsesboxen: Sæt Skolen i Bevægelse præsenterer Bevægelsesboxen, som er 
et digitalt værktøj til udvikling af klassens egne brain breaks. Der arbejdes med fire kate-
gorier: Tillid og samarbejde, koncentration og opmærksomhed, puls samt koordination. 
Deltagerne får på workshoppen mulighed for selv at udvikle en eller flere bevægelsesakti-
viteter. B-Boxen er primært målrettet eleverne på mellemtrinet og i udskolingen. 
 
Kl. 14.00-14.50 Teoretisk runde 
Hvad siger skolerne selv om bevægelse i skoledagen? 
Oplæg v. Jacob Have Nielsen, dokumentationskonsulent, Dansk Skoleidræt 
Bliv opdateret på status for implementeringen af bevægelse på skolerne. Med udgangs-
punkt i Dansk Skoleidræts årlige landsdækkende undersøgelse præsenteres centrale fund 
omkring skolernes arbejde på området. 
 
Hvorfor er kropslig dannelse og alsidige bevægelsesoplevelser vigtige for skole-
børns sundhed og trivsel? 
Oplæg v. Paulina Melby, MSc, research assistant, Steno Diabetes Center Copenhagen 

Oplægget giver en generel introduktion til teorien om kropslig dannelse, og hvordan krops-
lig dannelse kan forstås i en dansk kontekst. Der gives et overblik over forskning i kropslig 
dannelse og sammenhængen til sundhedsmæssige faktorer, herunder resultater fra vores 
7-årige studie om børns alsidige bevægelsesoplevelser. Vores forestående projekt præ-
senteres, som er det første danske forskningsprojekt i kropslig dannelse.  
 
Bevægelse i skoledagen 
Oplæg v. Malene Schatt-Eppers, læringskonsulent, Undervisningsministeriet 

Oplægget giver indblik i, hvordan Undervisningsministeriet oplever implemen-
teringen af bevægelse i skoledagen anno 2019. Hvor er vi nu? Og hvor er 
vi på vej hen? Hvilke fokusområder indenfor bevægelse arbejdes der 
med i UVM? 


