
 

    BESØG Dansk Skoleidræt Sydvest  
 

 

 

 

Repræsentantskabsmøde  

og 

kursus 

 
 

Onsdag, den 3. april 2019 

 

Rødding centret, Søndergyden 15 

6630 Rødding 
 

 

 

 

 

Program 
 

  9.00  -   9.30 Velkomst og morgenmad 

 9.30 –  11.30  Repræsentantskabsmøde 
11.30 – 12.30  Frokost 
12.30 – 15.30  Kursus/Workshop - Inspiration til arbejdet med 

Kropsbasis i Idrætsundervisningen 
    (Der udleveres 1 stk. kropsbasisdug pr. deltagende skole) 

:.  

 

 

 
 

https://www.facebook.com/Dansk-skoleidr%C3%A6t-kreds-sydvestjylland-686500851730634/
https://skoleidraet.dk/kredse/sydvestjylland/
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Kursus/Workshop 

 

Workshoppen vil give deltagerne inspiration til deres arbejde med kropsbasis i 
idrætsundervisningen. ”Kropsbasis-dugen” bliver koblet på aktiviteterne, så deltagerne får ideer til, 
hvordan de kan anvende teori og didaktiske modeller i deres idrætsundervisning med fokus på 
kropsbasis. 

 

Formål:  

● At lærerne får viden om centrale elementer inden for kropsbasis. 

● At lærerne afprøver en række aktiviteter, som kan kobles til indholdsområdet kropsbasis.  

● At lærerne får konkrete didaktiske værktøjer til at kvalificere deres undervisning med fokus 

på kropsbasis. 

● At lærerne får didaktiske værktøjer til at udvikle og justere aktiviteter til udvikling af motoriske 

færdigheder og kropsbasis.  

 

Instruktør: Torben Hansen, Dansk Skoleidræt 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Dansk-skoleidr%C3%A6t-kreds-sydvestjylland-686500851730634/
https://skoleidraet.dk/kredse/sydvestjylland/


 

    BESØG Dansk Skoleidræt Sydvest  
 

 

Kurset er gratis for lærere fra tilskudsgivende kommuner/skoler. Lærere fra skoler, 
der ikke yder tilskud, skal betale et deltagergebyr på 300 kr. pr. lærer. 
 
Alle kan deltage i repræsentantskabsmødet, men ved tilmeldingen skal det 
tilkendegives, hvem der er skolens repræsentant, hvis der er flere lærere fra samme 
skole, idet vedtægterne siger, at kun én lærer fra hver skole har stemmeret. 
 
Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal sendes pr. mail senest 
torsdag 20. marts 2019.  
 
Tilmelding/forslag mailes senest 20. marts 2019 til Niels Erik Christensen 
nec.chr@gmail.dk  
 
Klip---------- Klip---------- Klip---------- Klip---------- Klip---------- Klip---------- Klip---------- Klip---------- Klip---------- Klip---------- Klip--------- Klip---------- Klip----- 

 
 
 
 

 
Tilmeldingsblanket: 
 
Navn:   __________________________ 
  
Skole: ___________________________                             
 
Tlf.:    ___________________________                                             
 
E-mail adresse: __________________________________________   
   
 
Jeg ønsker at deltage i: (Sæt kryds) 
 
Hele arrangementet fra kl. 09.00 – 15.30         □ 
Kursus fra kl. 12.30 – ca. 15.30               □ 
Repræsentantskabsmødet fra kl.9.00 -  12.30     □

https://www.facebook.com/Dansk-skoleidr%C3%A6t-kreds-sydvestjylland-686500851730634/
https://skoleidraet.dk/kredse/sydvestjylland/
mailto:niels.erik.christensen@skolekom.dk
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Dagsorden for repræsentantskabsmødet 3. april 2019 
 

 
1. Valg af dirigent 
2. Optagelse af enkeltmedlemmer 
3. Aflæggelse af beretning, herunder arbejdet i Landsorganisationen 
4. Fremlæggelse af regnskabet for 2018 til godkendelse 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Drøftelse af fremtidige aktiviteter 
7. Fastsættelse af skolernes medlemsgebyr 
8. Valg af: 

 
a. Formand 

På valg er: 
Niels Erik Christensen – modtager genvalg 

 
b. 4 medlemmer til kredsbestyrelsen 

På valg er: 
Vibeke Bostrøm - modtager genvalg 
Thomas Rask– modtager genvalg 
Nyt medlem 
Nyt medlem 

 
c. 2 suppleanter til kredsbestyrelsen 

På valg er:  
Gunnar Hartvigsen 
Vibeke Brostrøm – modtager ikke genvalg 
 

d. 2 revisorer (valg i ulige år) 
Carl Christian Høy - genopstiller 
Vibeke Brostrøm – modtager ikke genvalg 

 
e. 1 revisorsuppleant 

Claus Stengaard – modtager ikke genvalg 
 

Valgene under punkt 8 a, b og d gælder for 2 år, under c og e for 1 år. 
  
    

9. Fastlæggelse af tid og sted for næste års repræsentantskabsmøde 
 

10. Eventuelt 
 
Revideret regnskab vil blive lagt på vores hjemmeside www.skoleidraet.dk/sydvestjylland 

https://www.facebook.com/Dansk-skoleidr%C3%A6t-kreds-sydvestjylland-686500851730634/
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