
Hvem inviterer
DIF, Lokale & Anlægsfonden og Dansk 

Skoleidræt

KONFERENCE

Rum for idræt, bevægelse og læring
Idrætsfaciliteter i skolens arena

Hvor
Lokale & Anlægfondens nye faciliteter på 

Holmens Blvd., 5800 Nyborg. 

Hvornår
d. 14. september fra kl. 09.30 –15.00

Hvorfor

• Fordi du bliver klogere på, hvordan du 
kan skabe bedre idrætsfaciliteter, der 
tilgodeser idræt og bevægelse i skole, 
foreningslivet og lokalsamfundet. 

• Fordi du kan dele viden og bidrage 
med nye ideer og vinkler på fremtidige 
idrætsfaciliteter.

• Fordi du får et nyt netværk med 
personer, der også deler samme 
interesse som dig. 

Hvor meget
Pris for deltagelsen er 450,- kr. (inkl. moms)

Tilmelding
Tilmelding fra den 10. august 2020 på 

skoleidraet.dk/rum-for-idraet-bevaegelse-og-
laering

https://skoleidraet.dk/rum-for-idraet-bevaegelse-og-laering


Konferencens opbygning

Del 1
Konferencens første del har fokus på 1) 
bevægelse, 2) idræt og 3) læring. Vi har 
inviteret en række oplægsholderende der 
byder ind med viden og erfaringer inden for et 
af de tre punkter. 
I forlængelse af oplæggene vil der være korte 
refleksionsrunder, hvor du deler dine tanker og 
ideer fra oplæggene med kollegaer. 

DEL 2
I konferencens anden del samler vi op på alle 
de tanker og ideer, som deltagere har fået i 
løbet af oplæggene eller har med hjemmefra. 
Opsamlingen bliver delt i 2-3 runder, hvor man 
sammen med kollegaer eller fagfæller fra 
andre steder i landet, så I kan berige hinanden 
med input til at lave endnu bedre 
idrætsfaciliteter i fremtiden. 
Alle input fra viden-opsamlingsrunderne bliver 
delt med deltagerne fra konferencen. 

Konferencens målgruppe

Konferencen henvender sig bredt til aktører, der har berøring med idrætsfaciliteter i skolens 
arena. Dette er såvel idrætslærere, foreningsledere, skoleledere, kommunale forvaltninger i 
kultur og fritid/ skoleområdet eller professionsskoler. Desuden har konferencen også relevans for 
arkitekter eller virksomheder, der har berøring med indretning af idrætsfaciliteter i skolen. 



0930: Ankomst, rundvisning og kaffe

10.00: Velkomst v. Esben Danielsen, 
direktør Lokale & Anlægsfonden

10.15: Idrætsfaciliteter som rum for 
læring. (Jens Ole Jensen, VIA/ 
Motorikcenteret, Århus)

10.40: Idrætshallen som faglokale. 
(Rikke Klokker Grønning, 
læringskonsulent UVM og idrætslærer 
Holluf Pile Skole, Odense)

11.00: Time-out 1

11.15: Arkitekturens betydning for 
bevægelse og fysisk aktivitet. (Bo 
Vestergård Madsen, Vestergård Kultur)

11.40: Fremtidens digitale idræts- og 
bevægelsesrekvisitter. (Niels Henrik 
Sørensen, innovation-lab/DIF)

12.00: Time-out 2

12.10: Frokost

13.00: Idrætshaller som 
træningsfacilitet for ”udeidrætter” 
(Bo Rasmussen, Dansk 
Atletikforbund)

13.25: Fremtidens gymnastik 
(Betina Juul Nielsen, DGF)

13.45: Time-out 3

13.55: Fordybelses- og 
opsamlingsrunder

14.45: Opsamling og 
sammenfatning fra fordybelses- og 
opsamlingsrunder

14.55: Tak for i dag. V. Poul 
Broberg, Chef for Public Affairs, DIF

PROGRAM



Jens-Ole Jensen, VIA/ Motorikcenteret, Århus
Foruden sit daglige virke som lektor på VIA er 
Jens-Ole en af initiativtagerne til 
Motorikcenteret i Århus. På baggrund heraf 
skitserer han hvordan man kan tage afsæt i at 
bygge ”fra pædagogik til arkitektur”. 

Rikke Klokker Grønning 
Rikke er både idrætslærer på Holluf Pile Skole 
samt læringskonsulent i Undervisnings-
ministeriet. Med afsæt i egne erfaringer med at 
indrette Holluf Pile skolens idrætshal til et 
fagrum, hvor eleverne er omgivet af fagbegreber 
og didaktiske modeller, har Rikke fokus på, 
hvilken betydning det nyindrettede 
idrætsfaglokale har haft for egen praksis 
Desuden kommer hun også ind på hvorfor det er 
relevant at tænke idrætsfaciliteter som 
faglokaler frem for idrætshaller.

Bo Vestergård Madsen
Bo har haft berøring med idrætsfaciliteter som 
forsker, analysechef, rådgiver for kommuner som 
strategiudvikler og meget mere. Baseret på 
denne enorme indsigt, vil han fokusere på 
sammenhænge mellem rummets arkitektoniske 
udformning og dennes betydning for bevægelse 
og fysisk aktivitet. Som tidligere vicecenterleder i 
Center for Holdspil vil han også bidrage med 
indspark til, hvordan de små holdspil kan tænkes 
ind i mindre idrætsfaciliteter.

Niels Henrik Sørensen
Niels Henrik arbejder dagligt med at 
identificere og sparre med virksomheder om 
innovation og ny teknologi til idrættens 
verden og har således fingeren på pulsen om 
hvad der rører sig inden for feltet. Nye 
digitale muligheder til skolens 
idrætsfaciliteter - hvad findes der og hvilke 
nye ideer er på vej?

Bo Rasmussen
I vinterhalvåret anvender landets 
atletikklubber ofte små gymnastiksale til 
træning. Med afsæt i at skulle tænke en 
klassisk udendørs idrætsgren ind i en lille 
gymnastiksal, der er væsentligt mindre og er 
bygget til helt andre idrætsgrene, skitserer 
Dansk Atletik Forbund nogle af de tiltag, som 
atletikklubberne må gøre for at lykkes med 
”god” træning. 

Betina Juul Nielsen
Som udviklingskonsulent i GymDanmark har 
Betina et solidt indblik i gymnastikkens 
udvikling og facilitetsbehov. Betina giver i sit 
oplæg input til hvordan idrætshaller og 
gymnastiksale bedst muligt kan indrettes, så 
de understøtter fremtidens gymnastik i 
skoleregi såvel som i foreningsregi.

OPLÆGSHOLDERE


