Idrætslærernes
Forum 2019
Masser af inspiration, viden og netværk til din rolle
som idrætslærer

Idrætslærernes
Forum 2019
Igen i år afholder vi Idrætslærernes Forum to steder i
landet, så rigtig mange idrætslærere kan få inspiration til
og ny viden om idrætsfaget.
Formål
Det overordnede formål er at styrke
idrætsfagets status og præsentere den nyeste viden i praksis og teori indenfor faget.
Samtidig er der mulighed for at opbygge
et netværk blandt idrætslærerne til gavn
og glæde for den enkelte lærer, skole og
kommune.
Hvem
Målgruppen for Idrætslærernes Forum
er aktive idrætslærere i grundskolen og
andre faggrupper, der underviser i og har
interesse for faget idræt.
Hvornår, hvor og tilmelding
 Vingstedcenteret
Vingsted Skovvej 2
7182 Bredsten
Torsdag d. 3. oktober kl. 09.30 til
fredag d. 4. oktober kl. 14.30
Tilmeldingsfrist: 30. august 2019
Tilmeldingslink: ilf.nemtilmeld.dk
 Ringsted Sport Center
Tvær allé 8
4100 Ringsted
Torsdag d. 24. oktober kl. 09.30 til
fredag d. 25. oktober kl. 14.30
Tilmeldingsfrist: 30. august 2019
Tilmeldingslink: fritilmeld.dk/ilf19

Praktiske oplysninger gældende
for begge arrangementer
Pris og betaling
(alle priser er ekskl. moms)
Deltager uden overnatning: 2.345 kr.
Deltager med overnatning i dobbeltværelse: 2.745 kr.
Deltager med overnatning i enkeltværelse:
3.195 kr.
(NB! begrænset antal enkeltværelser)
Fakturaen udsendes umiddelbart efter, at
tilmeldingen er modtaget med efterfølgende 14 dages betalingsfrist. Når fakturaen
er betalt, kan du betragte dig som deltager
på Idrætslærernes Forum 2019.
Afbud
Deltagergebyret refunderes ikke ved afbud
senere end 30 dage før arrangementets
afvikling – uanset årsag.

Mængderabat
Igen i år tilbyder vi kommunerne og skolerne at tilmelde en ekstra deltager kvit og
frit ved syv betalende (på samme faktura).
Dog kan den gratis plads ikke udløse et
enkeltværelse. Der er begrænset antal
fripladser, og rabatten fungerer efter først
til mølle.
Transport
Det er muligt at tilmelde sig gratis transport
til flg.:
 Vejle Station – Vingstedcenteret
torsdag d. 3. oktober kl. 09.00;
Vingstedcenteret – Vejle Station 		
fredag d. 4. oktober kl. 14.35
 Ringsted Sport Center - Sørup Herregård
torsdag d. 24. oktober kl. 17.40;
Sørup Herregård – Ringsted Sport 		
Center fredag d. 25. oktober kl. 08.30
Øvrige transportudgifter til og fra arrangementerne betales af deltagerne.

Øvrigt
Max. 250 deltagere pr. arrangement - optages i rækkefølge efter tilmelding. Der er
mulighed for venteliste.
Alle deltagere får udleveret en ILF 2019
T-shirt. Husk derfor at oplyse størrelse ved
tilmelding.
Bekræftelse og information
Deltagerliste, praktiske oplysninger mv.
udsendes til alle deltagere ca. to uger før
arrangementets afvikling.

Program
DAG 1

Vingsted

Ringsted

Torsdag d. 3/10

Torsdag d. 24/10

Ankomst – kaffe/ the og brød

08.30-09.30

08.30-09.30

Aktiv åbning: INTO THE ROAR

09.30-10.05

09.30-10.05

Velkomst og praktisk info

10.05-10.20

10.05-10.20

1. runde workshops – se programmet

10.30-12.00

10.30-12.00

Frokost

12.00-12.45

12.00-12.45

Markedsplads – mød udstillerne

12.45-14.00

12.45-14.00

2. runde workshops – se programmet

14.00-15.30

14.00-15.30

Pause og indkvartering (Vingsted)

15.30-16.15

15.30-16.00

Teori i idrætsundervisningen (praktisk)

16.15-17.45

16.00-17.30

Transport, indkvartering (Sørup), omklædning

17.45-19.30

17.40-19.30

Fri leg; hallen (Vingsted) eller svømning (Sørup) 17.45-18.45

18.00-18.45

Middag og fest

19.30-01.00

19.30-01.00

DAG 2

Vingsted

Ringsted

Fredag d. 4/10

Fredag d. 25/10

Morgenmotion på egen hånd

07.00

07.00

Morgenmad og check ud af værelserne

07.00-09.00

07.00-08.30

Busafgang Sørup Herregård

08.30

1. runde workshops – se programmet

09.00-10.30

09.00-10.30

Pause

10.30-11.00

10.30-11.00

2. runde workshops – se programmet

11.00-12.30

11.00-12.30

Frokost

12.30-13.30

12.30-13.30

Afslutning i plenum: Det handler om meget
mere end kolbøtter og indspil til stregen

13.30-14.30

13.30-14.30

Program - plenum
INTO THE ROAR - find din indre kriger frem
Gå ind i brølet og find din indre kriger frem.
Training For Warriors (TFW) er en lærerig
træning for både din krop og dit mindset.
Du udfordres til målrettet at bevæge dig
igennem støj for at opnå stærke resultater.
Gennem gode historier ændres din indstilling til livet, og du kan måske gå derfra
som en bedre person end den, du var i går.
Oplev en helt ny tilgang til træning og
reflektér over, hvordan du kan bruge den i
din undervisning.
Dennis Rasmussen, coach og indehaver af Training
For Warriors Svendborg ApS

Markedsplads
Mød en række udbydere af forskellige nye
og spændende redskaber, undervisningsmaterialer og ideer til idrætsundervisningen, og få en snak om, hvordan du kan
bruge det på din skole.
Teori i idrætsundervisningen
- Kan vi ikke bare spille? (praktisk)
For mange er det stadig lidt nyt, at vi skal
have teori med i idrætsundervisningen, og
det kan være en udfordring at få meningsfuld idrætsteori med i timerne, uden at det
går ud over intensitet, bevægelse og flow.
Hvorfor skal vi snakke i idrætsundervisningen? Hvordan kan vi gøre det, så vi både
bevæger os og lever op til målene om teori
og fagbegreber i idrætsFAGET?
Der arbejdes med hvordan vi kan gå fra
bevægelse til sprog og fra sprog til bevægelse i idrætsundervisningen.
På tilmeldingen vælges hvilket indholdsområde med dertilhørende faglige
begreber og modeller, du vil fordybe dig i.

Med udgangspunkt i Dansk Skoleidræts didaktiske duge vil eksperter og udviklere af
dugene introducere dig til, hvordan du kan
få fagsproget ind i idrætsfaget på en måde,
hvor praksis og teori går hånd i hånd.
Ved tilmelding vælges mellem:
Kropsbasis (indskoling/mellemtrin),
Bodil Borg Høj, lektor, cand. scient.
Idræt og Sundhed, VIA
Dans og udtryk (mellemtrin/udskoling)
Annemari Munk Svendsen,
studielektor, Idræt og Sundhed, SDU
Boldspil og boldbasis (indskoling/mellemtrin) Torben Hansen, projektleder,
Dansk Skoleidræt
Løb, spring og kast (mellemtrin/udskoling)
Thomas Piaster, lektor, Københavns
Professionshøjskole, læreruddannelsen
Det handler om meget mere end kolbøtter
og indspil til stregen
– perspektiver på idrættens mulige transferværdi i forhold til andre livsarenaer i
elevernes liv.
I oplægget vil der være fokus på en indkredsning af de samfundsmæssige strømninger, der aktuelt sætter dagsordenen for
elevernes liv, og som bl.a. har medført, at
klasseværelset i stadigt stigende grad har
karakter af en præstationsarena snarere
end en øvebane. Idrætsundervisningen er
en sådan mulig øvebane, og en inddragelse af foreningslivet i idrætsundervisningen
kan åbne vejen ind til andre øvebaner i
elevernes liv.
Søren Østergaard, ph.d.,
Center for Ungdomsstudier

Workshop dag 1
Workshop 1-3 er teoretiske
Workshop 4-11 er praktiske

1. Den temafaglige del af idrætsundervisningen – hvad, hvorfor og hvordan?
Hvordan kan den temafaglige del af
idrætsundervisningen løftes, så både
idrætslærere og elever i udskolingen,
oplever det som meningsfuldt. Vi præsenterer en konkret tilgang til og eksempler
på temabaseret idrætsundervisning, der
understøtter arbejdet med kompetenceområderne ”Idrætskultur og relationer” og
”Krop, træning og trivsel”. Workshoppen vil
bestå af korte oplæg, der lægger op til refleksions- og udviklingsarbejde med afsæt
i deltagernes egne behov og erfaringer.
Målet er, at man går fra workshoppen med
konkrete produkter, der kan anvendes i
idrætsundervisningen.
Andreas Bolding Christensen, idrætsunderviser, læreruddannelsen, Fyn
Annemari Munk Svendsen, studielektor,
Idræt og Sundhed, SDU
2. Motorik er grundlaget for succes
i idrætsundervisningen
I denne workshop præsenteres det perspektiv, som ATK (Aldersrelateret Trænings
Koncept) kan give på idrætsundervisningen
i udskolingen. Hvordan sikres fundamentale kropslige kompetencer? Hvordan
kan man arbejde med sanseintegration
og motorik i praksis? Hvordan takler man
differentiering, så alle elever udfordres –
kan man arbejde på tværs af færdigheds-

niveau? Og kan man arbejde med ATK i
udskolingen, så alle elever motiveres for
idræt?
Mads Winsløv Wied, idrætskonsulent
med speciale indenfor pædagogik,
idrætspsykologi og ATK
3. Ny læseplan, undervisningsvejledning
og Fælles Mål i idræt
Hvordan er læseplanen ny, og hvordan
kan jeg bruge den i forhold til planlægning,
gennemførelse og evaluering af min undervisning? Hvilken rød tråd findes der både i
læseplanen og i Fælles Mål? Og hvordan
kan undervisningsvejledningen være med
til at inspirere mig? Få indblik i hvordan
både læseplanen og Fælles Mål for faget
idræt kan være med til at understøtte
dit arbejde med fagets, undervisningen
og elevernes progression. Workshoppen
vil give dig et indblik i hvilke ændringer,
der er kommet i de nye læseplaner samt
komme med bud på, hvordan arbejdet med
læseplanen og undervisningsvejledningen
kan se ud.
Malene Schat-Eppers, læringskonsulent,
Undervisningsministeriet

4. Fut i idrætsundervisningen med
Kidsvolley - lektionsplaner med fokus
på høj intensitet
Hvordan sikrer du en undervisning, der
giver alle elever en god oplevelse? Dette
viser vi med aktiviteter og småspil, hvor der
er fuld fart på lige fra starten. Få mange
gode konkrete ideer med hjem til boldspil
og boldbasis. Øvelserne er med i FIT FIRST
konceptet, der er udviklet til indskolingselever, og som bygger på den nyeste
forskning om betydningen af fysisk aktivitet
for børns sundhed. Øvelserne er udarbejdet ud fra færdigheds- og vidensmål fra
kompetenceområderne.
Vingsted: Randi Fechtenburg, udviklingskonsulent, Volleyball Danmark
Ringsted: Christina Attrup Juhl, udviklingskonsulent, Volleyball Danmark
5. Motorik og
sanseintegration i indskolingen
Få ideer til aktiviteter og lege med fokus
på motorik og sanser og i særdeleshed
de tre primære sanser; labyrint-, taktil- og
muskelledsans. Øvelserne og træningssituationerne har til hensigt at inddrage nye
redskaber til at facilitere elevernes mulighed for at være samskabende og arbejde
ud fra egen udviklingszone. Dermed bliver
alle minutter aktive, udfordrende og sociale, mens kø og ventepositioner mindskes.
Gennem bevægelsesmiljøer, hvor gentagelser og mestring er i højsædet, oplever
eleverne at magte og styre deres egen
krop og bevægelser i samvær med de
andre klassekammerater.
Else Kjærulff Torp, idéudvikler og
fagkonsulent, A-Sport

6. En levende legekultur (udendørs)
Legen byder ind til fællesskab - den skaber glæde og trivsel, hvorfor det er vigtigt
at motivere og inspirere til leg. I legen
arbejder vi med elementerne interaktion,
kommunikation, samarbejde og kreativitet,
og berører alle tre dele af sundhed - både
det fysiske, det psykiske og det sociale.
Få inspiration til en række forskellige fælles lege - alle regelstyrede fysiske lege. Vi
tager primært fokus på indskolingen - men
legene kan bruges til alle aldersgrupper.
Mette Stryhn Hansen, underviser og daglig
leder, Center for Leg & Bevægelse
7. Amerikansk Rundbold (udendørs)
Amerikansk Rundbold (AR) kombinerer alt
det sjove, vi kender fra almindelig rundbold
med mere aktivitet, dynamik, taktik og
samarbejde kendt fra de klassiske slagspil
Softball og Baseball. Eleverne bliver udfordret på deres grundlæggende motoriske
færdigheder med at kaste, gribe, slå og
løbe, og AR-reglerne gør, at eleverne også
skal tænke taktisk sammen og udfylde
forskellige roller. AR er et begynder-slagspil udviklet specifikt til idrætsundervisningen i 1.-5. klasse. Workshoppen har fokus
på, hvordan et lektionsforløb i AR konkret
kan foregå, og hvordan læreren løbende
i undervisningen sikrer, at læringsmålene
er i spil.
Instruktør fra Dansk Softball Forbund

8. MEDSPIL - Boldspil for ALLE
Boldbasis og boldspil er (fortsat) et indholdsområde, som fylder meget i idrætsundervisningen. Men hvordan skabes og
opnås en kvalitetsfuld boldundervisning,
som fokuserer på ALLE elevers deltagelse?
Med afsæt i Skolesports nyeste boldmateriale, MEDSPIL, præsenteres didaktikken bag materialet, som er at mindske
modstanden og de hårde tacklinger samt
højne børnenes oplevelse af at mestre
sammen med andre. Medspillet henvender
sig til mellemtrinnet, og giver redskaber til
at støtte ALLE elevernes alsidige boldspilskompetencer, hvor boldglæde, succes og
trivsel er nøgleordene.
Annette Borch Jensen, projektleder, Dansk
Skoleidræt og Erik Juul, lektor, VIA UC
Læreruddannelsen i Aarhus.
9. Laban - din laban
Dansen kan være legen om at gå på opdagelse i kroppens bevægelsesmuligheder.
Her får du inspiration til at folde Labans
bevægelsesteori ud på alle klassetrin.
Teorien bliver gjort levende gennem praktiske og konkrete øvelser til de forskellige
elementer af Labans BESS koncept. Det
kreative, det taktfaste, det abstrakte, bevægelsens form, bevægelse i rummet, og
leg med energi og udtryk. Sammen kan vi
danse – lad mig inspirere i praksis.
Berit Clausen Abrahamsen,
danseunderviser KU og UCL, indehaver
af Lets Keep on Movin.

10. Spring, sikkerhed, modtagning
og det glædesfyldte
Workshoppen er tilrettelagt med fokus
på spring - herunder sikkerhed og modtagning, men også det glædesfyldte ved
at springe. Hvordan kombineres disse
elementer, der kan være modstridende,
men også kan smelte sammen? Hvordan
skabes et rum, så eleverne oplever den
fryd, det er at tumle deres kroppe på
diverse redskabsopstillinger? Det skal
vi alle afprøve i praksis, reflektere over
og dele viden om. Du får nye vinkler på
gymnastikken, som kan tages med hjem og
bruges direkte i praksis. Primært henvendt
til mellemtrinnet og udskolingen.
Frank Bøgelund Jensen, konsulent DGI,
formand GIF Gymnastik - Gladsaxe
Anette Bundgaard, undervisnings- og
projektkonsulent GIF gymnastik - Gladsaxe,
ansat på KU og NEXS
11. Prøven i idræt – temaer i praksis
Har du tidligere haft elever til afgangseksamen og været censor på andre skoler?
Og trænger du til inspiration i forhold til,
hvordan der kan arbejdes og tænkes i
praksis med temaer? Vi giver bud på, hvordan man kan arbejde med indholdsområderne og temaer, som kan være med til at
styrke elevernes motivation og mulighed
for i sidste ende at performe en nytænkende og mere inspirerende afgangseksamen
for alle. Præsentationerne og ideer som
gennemgås på workshoppen kan tages
direkte med hjem til brug i længere undervisningsforløb.
Torben Jespersen og Allan Skoven Pedersen, Idrætskanonen, beskikkede censorer
og folkeskolelærere

Workshop dag 2
Workshop 1-3 er teoretiske
Workshop 4-10 er praktiske

1. Idrætslærerens rolle i forhold til sunde
og usunde kropsidealer i udskolingen
Urealistiske kropsidealer bliver stadig en
større del af de unges hverdag, og den
markerede og knivskarpe krop bliver oftere
end før set som en identitets- og succesmarkør. Dette spiller en stor rolle i forhold
til, hvordan de unge føler, omverdenen
ser på dem som individer. Jagten på den
perfekte krop, likes på de sociale medier
og omverdenens accept kan i sidste ende
betyde, at nogle er villige til at gå meget
langt for at opnå dette mål. Gennem teori
og praksis med udgangspunkt i Fælles
Mål, sættes fokus på kosttilskud, doping,
og på din rolle som idrætslærer i forhold til
sunde og usunde kropsidealer i udskolingen.
Thomas Brock, uddannelseskonsulent,
Anti Doping Danmark

2. Svømmeundervisningen på
skoleskemaet (teoretisk)
Svømmeundervisning i skolen har afgørende betydning for, at alle børn bliver trygge
ved vandet og lærer at svømme. På denne
workshop får du inspiration til, hvordan du
bedst lærer eleverne at svømme, hvordan
du kan lære dem at færdes sikkert ved, i
og på vandet, og hvordan du gør livredning
til en del af svømmeundervisningen. Derudover får du forslag til aktiviteter, øvelser,
brug af redskaber samt viden om, hvor du
kan finde flere frit tilgængelige inspirationsmaterialer og aktiviteter.
Underviser fra Dansk Svømmeunion m.fl.

3. Den røde tråd i idrætsfaget
Eleverne har ca. 630 timers idrætsundervisning. Hvordan skabes sammenhæng og
en rød tråd i undervisningen fra indskoling
til udskoling. På workshoppen vil vi arbejde
med skabeloner og øvelser, så du/I kan
gå hjem med et konkret udkast til jeres
idrætsplan og eksempler på, hvordan I kan
styrke den røde tråd i faget på jeres skole
og drøfte, hvordan I skaber progression i
elevernes læring og udvikling.
Medbring gerne eksempler på planer og
evt. pc, så I kan tage jeres arbejde med
hjem.
Thomas Piaster, lektor, Københavns Professionshøjskole, læreruddannelsen
4. Badminton i indskolingen med fokus på
glæde, udvikling og fællesskab
Få inspiration til, hvordan du giver eleverne
et fantastisk første møde med badminton.
Det færdige badmintonspil er svært for
indskolingselever at lære, hvorfor fokus er
på at udvikle deres motoriske og badmintontekniske færdigheder. Det gøres med
øvelser, hvor eleverne oplever succes og
omdrejningspunkterne er leg, bevægelsesglæde og fællesskab. Der vil trækkes
tråde til det eksisterende skolemateriale,
FIT FIRST, og hvordan badminton kan praktiseres med inspiration fra MiniTon.
Peter Nedergaard, udviklingskonsulent,
Badminton Bredde & Udvikling

5. Orienteringsløb i indskolingen – 45
minutters motion for hjerne og hjerte
(udendørs)
Orienteringsløb er en actionfyldt sport,
hvor hjernen kommer på overarbejde i takt
med at pulsen stiger. På denne workshop
præsenterer vi, hvordan orienteringsløb
og konceptet FIT FIRST kan bruges til at
øge sundhed og trivsel i indskolingen. FIT
FIRST-konceptet er udviklet med baggrund
i forskning fra Syddansk Universitet, der
viser gode resultater ift. trivsel, sundhed
og læring, når eleverne har 40 minutters
hård, fysisk aktivitet i løbet af skoledagen,
3 gange om ugen. Workshoppen starter
med et teoretisk oplæg om FIT FIRST-konceptet, og derefter en praktisk del, hvor
forskningens resultater bliver en del af
orienteringsforløbet i praksis.
Anders Bachhausen, udviklingskonsulent
og skoleorienteringstjenesten, Dansk
Orienterings-Forbund
6. Rend & Hop - løb, spring og kast for
4.-7. klasse.
Dansk Atletik og Skole OL har udviklet helt
nye undervisningsmaterialer, som lægger
vægt på, at atletik skal være enkelt, sjovt
og med et højt aktivitetsniveau. Workshoppen afspejler materialerne, så der bliver
fart på. Indimellem bliver der også tid til at
arbejde med de refleksionsspørgsmål, der
er indarbejdet i undervisningsmaterialerne,
og som matcher Fælles Mål.
Tanja Ravnholt, cand. scient. idræt, atletikkonsulent i Dansk Atletik
Torben Dan Pedersen, projektchef Skole
OL, uddannet skolelærer og hovedforfatter
på de nye undervisningsmaterialer

7. Movement Culture –
en ny form for kropsbasis
Movement Culture kan karakteriseres
som en åben platform, hvor der arbejdes
med sammenhænge mellem kampkunst,
moderne dans, gymnastik, parkour og
forskellige kropslige eksperimenter. På
workshoppen arbejdes der med par-arbejde og udfordrende situationer, hvor der
øves og improviseres. Styrke, koordination
og balance integreres på en sjov og kreativ
måde - i en ny form for kropsbasis. Du får
inspiration til at arbejde med kropsbasis,
kreativ træning og bevægelse på en ny
måde, der appellerer til mellemtrinet og
udskolingen.
Martin Sækmose Lykkegaard, Gerlev
Idrætshøjskole, leder af Center for Kamp
og kultur, ekstern lektor Syddansk
Universitet
8. Idrætsfaget og inklusionskultur –
ALLE børn med!
På denne workshop får du viden om og
redskaber til, hvordan elever med forskellige forudsætninger for deltagelse i idræt
kan inkluderes på alle trin idrætsundervisningen. Du får en kort introduktion til
børn med særlige behov samt konkrete
eksempler på praksis, hvor forskellige
inklusionsværktøjer bringes i spil. Vi sætter
fokus på betydningen af bl.a. tydelig struktur, forudsigelighed, visualisering, planlægning, formidling og tilpasning af aktiviteter.
Christina Fynbo, DGI Skole & Institutionskonsulent
Dorthe Kock Ahrenkiel, lærer
DGI Inklusionskonsulent
Kit Frøling, DGI Skole &
Institutionskonsulent

9. Fra boldbasis til ultimatebold
Hvordan kan du i praksis kombinere kompetenceområderne ”Samarbejde og ansvar”, ”Normer og værdier” samt ”Boldspil
og boldbasis” på 6.-9. klassetrin? Workshoppens indhold tager afsæt i, hvordan
teamtilgangen kan kobles med praktiske
aktiviteter, gruppeopgaver og refleksioner i relation til boldspillet ultimatebold.
Desuden at inspirere til, hvordan man med
afsæt i et enkelt boldspil kan variere sin
idrætsundervisning ved at have forskellige opmærksomhedspunkter og fokus på
spilfaser.
Torben Hansen, projektleder,
Dansk Skoleidræt
10. Adventurerace (udendørs)
Adventurerace kombinerer både aktiviteter
med at kunne finde vej, bruge og samtidig
passe på naturen, fysiske aktiviteter og
samarbejde. Målet er, at du som lærer
får ideer til lave færdige forløb, som kan
gennemføres med elever og forslag til,
hvordan eleverne kan lave adventurerace
for hinanden. I kommer selv til at prøve
elementer i et adventurerace. Primært
henvendt til mellemtrin og udskoling.
Mikkel Rygaard Pedersen, adjunkt, Professionshøjskolen Absalon, læreruddannelsen, CFU Absalon, pædagogisk konsulent
– idræt.

Idrætslærernes Forum 2019
Få masser af inspiration på årets to
konferencer til din rolle som idrætslærer
i form af både praktiske og teoretiske
input og erfaringer fra skolens og idrættens verden.

Kontakt os
Dansk Skoleidræt,
Thea Julie Rasmussen,
tlf. 29 85 68 35,
tjr@skoleidraet.dk

Alt dette sker henover to dage i samvær
med ca. 250 andre idrætslærere og
engagerede instruktører.
Igen i år danner henholdsvis Vingstedcenteret og Ringsted Sport Center/ Sørup
Herregård rammerne for de to arrangementer.

Danmarks Idrætsforbund,
Nina Bundgaard,
tlf. 43 26 20 50,
nb@dif.dk
DGI,
Katja Bødtger,
tlf. 23 36 68 29,
katja.boedtger@dgi.dk

