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Program for webinaret

• Hvorfor er det relevant at bevæge sig i frikvarter og SFO?

• Bevægelse i en Corona-tid 

• Hvordan tilpasser du lege i denne tid? 

• Eksempler på lege og gode råd

• Spørgsmål og svar



Hvorfor er det vigtigt at have fokus på
aktiv leg i frikvarter, UUV og SFO?

• Det kan skabe variation i en skoledag med mange faste rammer

• Bevægelse gavner elevernes evne til at forstå og huske 

• Bevægelse skaber trivsel, når det tilrettelægges rigtigt 

• Særligt frikvarteret har vist sig at være kilde til høj aktivitet blandt 
børn



Leg og bevægelse i en Corona-tid

• Indendørs undervisning med afstand kan være mere statisk 

• Det anbefales at lægge store dele af skoledagen udendørs

• Lege der skaber trivsel kan nemt sættes i gang udendørs

• Alle har stadigvæk brug for bevægelse 

• Der er brug for at booste trivslen

• Nogle børn er udfordrede af den nye skoledag, her kan det at lege 
hjælpe dem og være et frirum



Tilpasning af lege

Aktivitetshjulet
• Tid: Et frikvarters tid – gerne forlænget
• Retningslinjer: Tydelige og guidende, så 

det ikke er svært at holde afstand
• Relationer: Ingen kropskontakt – men 

mere øjenkontakt og leg i mindre grupper
• Rum: Forskellige uderum
• Rekvisitter: Så få som muligt
• Krop: Færre ukontrollerede bevægelser, 

men gerne hvor børnene er 
medbestemmende og udfordres motorisk

Se Dansk Skoleidræts ”Coronaaktiviteter”
på www.skoleidraet.dk



Film del 1
Sten Saks Papir
Hop over streg

Lad mig se alle dem med…

Pulsøvelser



R      Organisering af lege
• Lege organiseres så man er i mindre grupper – fx 5-10 børn

• Lege kan igangsættes med forskellige opstillinger
• Alle:

• Cirkel
• Krydser
• Organiseret mylder

• Parvis
• Linjer
• Streger/sjippetove

• Hvis I har Legepatrulje, så skal det være den/de samme der følger 
de samme børn hver gang



Spørgsmål - kommentarer

• Husk at I kan stille spørgsmål i spørgsmål og svar-funktionen!



Film del 2

Sparke til dåse
Zip, Zap, Spoing

Hvad er klokken hr. løve?

Pulsøvelser



R      Redskaber i lege

• Vi anbefaler at I laver lege med få eller uden redskaber 
børnene skal røre ved

• Alle redskaber der bruges skal være afsprittede umiddelbart 
før I begynder at lege

• Hver gruppe af 5-10 børn kan benytte redskaber, men må ikke 
bytte med de andre grupper

• Før de leger med redskaberne, fx spiller bold, skal alle have 
vasket hænder – eller have handsker på



R      Uderummet og dets muligheder

• Skoler har forskellige rum, der indbyder til aktiviteter.

• Hvert område har nogle karakteristika, som kan udnyttes.
• Legepladsen giver mulighed for at man kan være kreativ og udfordre sig selv 

kropsligt

• Skolegården giver mulighed for at skrive på asfalten

• Græsplænen indbyder til også at lave liggende bevægelser

• Udfordringer i uderummet ift. fx vind, regn og skarp sol. 
• Brug flyvefri materialer

• Udnyt halvtag

• Påklædning redder meget



Spørgsmål - kommentarer

• Så er det nu vi svarer på spørgsmål fra spørgsmål og svar-funktionen 

– du kan stadig nå at sende et spørgsmål!



Find øvelser og inspiration

• Hop over streg

• Lad mig se alle dem med…..

• Sten saks papir

• Zip zap spoing

• Hvad er klokken Hr. Løve

• Sparke til dåse

• Dansk Skoleidræts side med Corona-venlig bevægelse

• Idrætsmødet – webinar-serie

https://youtu.be/_TVnvcWZqbg?list=PLxNtp3IBfWNiC9-jbTRnEhLGpMXrcvOL7
https://skoleidraet.dk/media/6351517/lad-mig-se-alle-dem-med.pdf
https://skoleidraet.dk/legepatruljen/inspiration-og-materialer/legepatruljens-lege/legeliste/sten-saks-papir/
https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/%C3%B8velsesdatabase/brain-breaks/%C3%B8velser/zip-zap-spoing/
https://skoleidraet.dk/legepatruljen/inspiration-og-materialer/legepatruljens-lege/legeliste/hvad-er-klokken-hr-loeve/
https://skoleidraet.dk/legepatruljen/inspiration-og-materialer/legepatruljens-lege/legeliste/sparke-til-daase/
https://skoleidraet.dk/bevaegelse-hele-skoledagen/projekter/coronaaktiviteter/forside/
https://www.idratsmodet.dk/idraetsmodet-online/afholdte-online-events/bevaegelse-i-en-coronaramt-skoledag/


Se mere på…
www.skoleidraet.dk

www.idratsmodet.dk

støtter

http://www.danskskoleidraet.dk/
http://www.idratsmodet.dk/
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af 

støtter


