
To do- og It’s done-lister    

I år kommer beretningen ikke til at tage sit udspring i hverken To do- eller It’s done-lister. Om end vi lever i 

en tid, hvor selvsamme lister fylder. Undervejs i de sidste tre måneder har samtaleemnerne ofte 

omhandlet; har vi tænkt over…, er der styr på…, hvem skal…, hvor skal… og hvad skal…. Og listen over 

forhold, der har skullet re-tænkes under både nedlukning, hjemmeundervisning, genåbning, nød- og virtuel 

undervisning har været alenlang. 

Fra Dansk Skoleidræt Bornholms side har vi fulgt udviklingen tæt og rettet os efter regeringen, 

sundhedsmyndighederne og vores kommunes retningslinjer. Det medførte også, at vi i undervejs i 

nedlukningen valgte at aflyse de resterende aktiviteter i indeværende skoleår. 

Men nok om COVID og forholdsregler. Og så alligevel ikke. For tiden har også budt på nye oplevelser og 

erfaringer, der kan hjælpe os i fremtiden. Tiden har budt os, at vi skulle stå sammen – hver for sig. Mange 

idrætsundervisere – og undervisere i det hele taget – har tænkt ind i den ramme. Det har været nødvendigt 

at tænke læring, leg og bevægelse ind i en ny ramme, hvor afstand og hygiejne også var faktorer, der skulle 

tages hensyn til. Ligeledes har man under nedlukningen været nødsaget til at bruge de værktøjer, der var i 

den virtuelle verden. Begge dele har bragt os noget nyt. Og skal tænkes ind i fremtiden. Samtidig har den 

seneste tid også vist os vigtigheden af kerneværdierne i idrætten; nemlig fællesskab og sundhedsfremme, 

ikke kun fysisk, men så sandelig også psykisk. 

 

Dansk Skoleidræt Bornholm 

Vi har i Dansk Skoleidræt Bornholm fastholdt vores imponerede medlemsskole- og deltager antal. De 

bornholmske skoler bakker fuldtalligt op om vores arbejde, idrætsunderviserne tilmelder hyppigt deres 

årgang, klasser og elever. Vi har haft 6844 tilmeldte elever til vores 21 planlagte elevaktiviteter i skoleåret 

2019-20. Vi arbejder stadig efter vores vision om, at man deltager ved vores elevaktiviteter som klasse. I 

dette skoleår kunne man deltage som klasse ved 16 af vores 21 aktiviteter. Endelig kan det nævnes, at 

Skolernes Forårsfestival stadig er flagskib blandt vores aktiviteter – igen i år med imponerende 2406 

tilmeldte elever til de tre dage med leg, bevægelse, foreninger og ikke mindst smil og glæde. 

Derfor skal der lyde en tak for opbakningen til skoleidrætten. Tak til alle såvel kommunale, som frie- og 

private skoler. Tak til lærerne, skolelederne, sekretariatet – vore kommunale tovholder Sara Wedell-

Bollmann og idrætslige samarbejdspartnere. 

 

Samarbejde 

Og meget lykkes på Bornholm. Det gør vores brede netværk med en lang række af lokale foreninger, men 

også vores fortsatte samarbejde med DGI samt for fornyligt indgåede samarbejde med DBU Bornholm som 



et led i velfærdsalliancen mellem BRK og DBU. Endelig har vi også i år startet et samarbejde med SkoleOL 

om afviklingen af et cross- og orienteringsløb. 

Selvom associeringsaftalen mellem DSI og DGI ikke længere har samme form, har vi i Kreds Bornholm valgt 

at fortsætte det givende samarbejde vi havde opbygget sammen. Det betyder blandt andet, at vi i dette 

skoleår har planlagt 5 aktiviteter sammen. 

Derudover har vi en række samarbejdspartnere; ingen nævnt, ingen glemt. 

Tak til DGI Bornholm, der byder aktivt ind i samarbejdet. Tak til CFU for at bakke op om, at idrætskurser 

stadig hører til på Bornholm. Tak for det konstruktive samarbejde vi har med halledelser og Idrætsområdet. 

Også tak til den lokale presse for at være med til at fortælle den positive historie om glade børn, der 

bevæger sig. 

 

Vision 

Vi bestræber os på at arbejde visionært i vores arbejde. Både i vores kredsarbejde, men også i vores tilgang 

til, hvad vi kan tilbyde og gerne vil arbejde for i skoleidrætten på Bornholm. Vi har i den seneste periode 

arbejdet for at skabe et økonomisk fundament for vores initiativer via eksempelvis fonds- og 

puljeansøgninger. Det er lykkedes. Og indsatsen fra de fonde og puljer, der har været med til at gøre vores 

idéer til virkelighed, er værdsat. Det er også lykkedes for os at prioritere vores indsatser, så vi gør det helt 

og ikke halvt. Endelig ønsker vi at bruge Bornholm og de muligheder, vi har på vores ø. Især dette punkt 

ønsker vi stadig at have fokus på. 

Stor tak til alle stævnearrangører og bestyrelsen i Kreds Bornholm, der bringer engagement og viden ind i 

arbejdet for de bornholmske skoleelever. 

 

Dansk Skoleidræt Landsorganisationen 

Igen i år kom Bornholm på danmarkskortet. I år særligt, da vi i Kreds Bornholm stod for at afvikle Skolernes 

Udviklingskursus (SUK19) i september 2019. SUK er et kursus for kredsmedlemmer samt 

landsorganisationen. Vi afviklede nogle vellykkede dage på nordlandet med faglig sparring, netværk, idéer 

og sociale indslag, hvor vi også fik vist Bornholm frem fra sin fineste side. 

Ud over samarbejdet omkring SUK19, har vi også i vores arbejde i Kreds Bornholm et godt samarbejde med 

Landsorganisationen og administrationen i Nyborg, eksempelvis ved det visionsmøde vi, i Kreds Bornholm, 

afviklede i februar 2020, hvor især vores aktivitetstilbud var omdrejningspunktet. Visionsmødet kastede 

derfor også et nyt tilbud af sig; et leg og bevægelsesarrangement for 2. klasse. 

 

Så til trods for de nuværende omstændigheder, vender vi stærkt tilbage i kommende skoleår. 

 



Tak for indsatsen, pas på jer selv og hinanden – men først; NYD sommeren 

Morten Jørgensen Hulgaard 

Dansk Skoleidræt Bornholm 


