
Skolesport
Mod til bevægelse

Sunde Børn Bevæger Skolen
Skolesport er en del af programmet Sunde Børn Bevæger Skolen, som er et samarbejde 
mellem TrygFonden og Dansk Skoleidræt. Det overordnede mål med programmet er, at 
flere børn og unge bevæger sig mere og grundlægger sunde vaner tidligt i livet.

Skolesport
Giver idrætsusikre børn mod til bevægelse.
Gør motorisk træning let for de voksne og sjovt for børnene.
Styrker elevernes trivsel, bevægelsesglæde og inklusion.
Tilbyder let anvendeligt undervisningsmateriale. 
Gør ældre elever til rollemodeller.
Sætter rammen for den åbne skole og foreningssamarbejdet.

Vil du vide mere om, hvordan din skole, SFO eller kommune 
kommer i gang med Skolesport, så kontakt projektledelsen på 
skolesport@skoleidraet.dk.

Læs mere på www.skolesport.dk

Mere end 170skoler er med i Skolesport

Omkring hvert 3. barn har dårlig motorik, 
når det begynder i skole.

Positive idrætsoplevelser, hvor der skabes 
mulighed for at udfordre sig selv i et trygt 
og ligeværdigt praksisfællesskab, skaber 
øget mental sundhed og trivsel.

Gode motoriske færdigheder har 
betydning for børns sociale 
kompetencer, deres selvværd 
og lyst til fysisk aktivitet.

Deltag i vores netværks-
kursus for inspiration og 
sparring om trivselsskabende 
bevægelse.

Se mere på skolesport.dk
 



Tjek på motorikken
Skolesport MOTORIK-materialet er til arbejdet med elevernes motoriske udvikling i 
skolen på en let tilgængelig og legende måde.

Det indeholder 24 lektioner, som kan gennemføres fra start til slut - eller enkeltvis efter 
behov, samt et tilhørende katalog med mere end 70 lege. Motorikmateriale og -kursus 
er et tilbud til alle landets skoler - også dem der ikke har Skolesport. 

”Børnene glæder sig til at lave motorik, fordi de oplever, at det er sjovt at 
bevæge sig. Jeg er på den anden side selv blevet overrasket over, at der 
faktisk ikke skal mere til for at arbejde kvalificeret med børnenes motorik.”
Tom Jensen / Skolesportsleder, Arresø Skole i Frederiksværk Kommune

Skolesport giver 
mod til bevægelse
Trivsel og bevægelsesglæde er nøgleord i projekt Sko-
lesport. Målet er at fremme bevægelseskompetencer og 
give mod til mere bevægelse hos alle børn – i særdeles-
hed hos de idrætsusikre børn. Skolesport tilbyder akti-
viteter og undervisningsmaterialer, der dels består af et 
målrettet motorikforløb samt af boldaktiviteter og øvelser, 
der inkluderer alle børn i boldens legende univers. 

Skolesportsaktiviteter kan altid tilpasses målgruppen. 
I Skolesport bliver børnene introduceret for nye idræts-
aktiviteter, evt. i samarbejde med det lokale idræts- og 

foreningsliv. Aktiviteterne varetages af skolens lærere/
pædagoger, evt. i fællesskab med junioridrætsledere. 

Junioridrætsledere er elever fra de ældre klasser. 
Junioridrætslederuddannelsen kan med fordel oprettes 
som et valgfag for eleverne fra 7. klassetrin. Skolesport 
stiller undervisningsmaterialet til rådighed. I dette er der 
blandt andet vejledning til, hvordan man som underviser 
kobler teori og praksis hele vejen gennem forløbet. 

Skolesport kan bruges i
Understøttende undervisning

SFO

Motorikundervisning

Bevægelsesbånd

Åben skole

Idrætstimerne

Her får du tre små smagsprøver fra legekataloget

Gigant mavebøjning Gaggede gangarter Mønsterbold

Bliv en del af Skolesport
Så får I bl.a.:

Øvelser og aktiviteter målrettet børnehaveklasse til 6. klasse. 

Et bevægelseskoncept, der særligt tilgodeser de idrætsusikre børn.

Tilbud om Skolesport-kurser inkl. undervisningsmaterialer og legekatalog.

Kursus der klæder lærere og pædagoger på til at undervise i Junioridrætslederuddannelsen.

Netværks- og inspirationsdage for både Skolesportsledere og junioridrætsledere.

Inspirationsmaterialer og merchandise.

Nyhedsbrev fire gange om året med nyheder og tilbud.

Boldspil for ALLE
Bolden er verdens bedste legetøj, og i MEDSPIL inviteres også de 
bold- og idrætsusikre børn til at være med. MEDSPIL rummer konkrete 
boldøvelser og småspil fordelt på 18 lektioner, der kan tilpasses efter 
forudsætninger, deltagere og rammer.

Princippet bag MEDSPIL er at mindske modstanden og højne børnenes 
oplevelse af at mestre sammen med andre. Materialet præsenterer børnene 
for boldens og spillenes alsidige muligheder i en legende tilgang. 

”Skolesport er et godt tilbud på skolen, fordi vi får fat i nogle 
andre børn end dem, vi normalt ser i hallen. For vores junior-
idrætsledere er det også meget lærerigt. Både i forhold til 
hvordan man udvikler aktiviteter, men også i den sociale 
interaktion med de mindre børn.”
Allan Schiøler Linck Voetmann
Skolesportsleder, Gåsetårnskolen afd. Ørslev i Vordingborg Kommune
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