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Dagsorden







Hvorfor den røde tråd?

Hvad er en rød tråd?

Videndeling og produktion

Det fedeste indhold og motiverende temaer

Hvordan kommer vi videre?

En opgave for den enkelte, teamet 

og idrætslærerne



Dobbeltcirkel

• Indercirkel: Hvorfor vil du arbejde 
med den røde tråd?

• Ydercirkel – hvad forstår du ved 
den røde tråd?

• Indercirkel – hvad er det bedste 
eksempel, du har oplevet om en 
rød tråd?

• Ydercirkel: hvad kunne du særligt 
godt tænke dig at få med til dit 
arbejde?



Hvorfor den røde tråd?

• Skaber sammenhæng og overblik

• Er garant for at vi lever op til Fælles Mål

• Motiverer

• Sikrer at flest mulig får de ”vigtige” og vitale oplevelse og erfaringer i 
idrætsfaget!

• Styrker den professionelle udvikling og dialog i fagteamet

• Andet?



Fælles arbejde – tilpasset brug

På med arbejdstøjet! Sammen går vi i gang med at finde godt indhold, 
inspirerende metodikker og spændende projekter og 
evalueringsformer, som samlet kan danne grundlag for vores 630 
timers lektionsplan. 

Vi samler materiale, ideer og koncepter, som vi selv og andre kan få 
glæde af. Herefter kan vi hver især tage det med ud til vores skoler, 
kommuner, teams og kolleger og rette det hele til og justere, så det 
passer til vores skole og elever.

Lad os se, hvor langt vi kan nå på en time – jeg har høje forventninger!





Hvad vil du gøre i planlægningen?

Thomas Piaster

Hvor starter du 
planlægningen?

Hvad gør du 
herefter?

Hvordan skaber du 
sammenhæng 
mellem 
elementerne?

Hvordan ser en god 
og professionel plan 
ud?

Indhold

Læringsforudsætninger

Rammefaktorer

Formål og 
mål

Læringsproces

Evaluering



Hvordan arbejder vi med planlægning?

• Bruger portalerne fra forlag

• Fylder kalenderen (årsplanen) lidt tilfældigt ud

• Systematiserer Fælles Mål og kobler indhold på

• Vælger det indhold som passer til årstiden

• Jeg planlægger i overskrifter og kun nogle uger frem

• Jeg får hjælp af foreninger m.fl.

• Jeg arbejder systematisk med fagets formål og kobler det med 
kvalificeret indhold, erfaringer, fagbegreber osv. Planlægger med 
kollegaer.



Så skal der arbejdes!

• https://drive.google.com/drive/folders/14NhAQ5wjkZaQJ0g0HDSz1Q
kZQOkIWkxA?usp=sharing

• Sammen er vi stærke – jeg håber at vi kan fortsætte samarbejdet om 
den røde tråd.

Tak for indsatsen og god arbejdslyst!

https://drive.google.com/drive/folders/14NhAQ5wjkZaQJ0g0HDSz1QkZQOkIWkxA?usp=sharing

