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Netværks-
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BEVÆGELSE PÅ TVÆRS 2021
Dansk Skoleidræt er klar med endnu en udgave af den populære Bevægelse på Tværs-konference. For 
sjette år i træk inviterer vi kommunale chefer og konsulenter fra landets kultur- og fritids-, sundheds- og 
skoleforvaltninger til en unik dag, hvor der bliver mulighed for at gå i dybden med arbejdet med at fremme 
mere og bedre bevægelse i skoledagen. Det sker bl.a. gennem netværksseancer med andre deltagere, hvor 
der bliver mulighed for at hente ny inspiration til arbejdet - på tværs af fagligheder og kommunegrænser. 

Årets Bevægelse på Tværs-konference har en lidt bredere målgruppe end tidligere udgaver. I år inviteres 
også de ansvarlige for bevægelsen på hver enkelt skole, hhv. fra ledelsen og det pædagogiske personale. 
Erfaringerne viser at samarbejdet på tværs af forskellige kommunale forvaltninger og skolerne er helt 
afgørende for implementeringen af en varieret skoledag med mere sundhed, motion og bevægelse. 
Samspillet internt i kommunen mellem forvaltningerne giver store muligheder for at implementere bevæ-
gelse i skoledagen, men endnu vigtigere er det, at skoleledelserne og det pædagogiske personale indgår 
i samarbejdet, så alle led involveres og understøtter processen.

I år tager konferencen derfor udgangspunkt i nedenstående spørgsmål:

 >  Hvilke forhold er de væsentligste for at implementere politiske beslutninger i skolen?
 >  Hvordan kan et succesfuldt samarbejde mellem kommunens forvaltninger og skolerne struktureres?
 >  Hvordan organiseres den gode samskabelsesproces mellem forvaltninger, skoleledelser og pædagogisk  
  personale?

Dagen bliver en vekselvirkning mellem plenumoplæg, netværk og videndeling på tværs af deltagere samt 
arbejde med analyse af indsatser for bevægelse på skolerne i de enkelte kommuner. 



DAGENS PROGRAM

9.00-9.30  /  Ankomst, kaffe og brød

9.30-9.45  /  Velkomst ved Dansk Skoleidræt

9.45-11.45  /  Implementering, involvering og samarbejde
Jacob Have Nielsen, videnskonsulent i Dansk Skoleidræt, og Søren Smedegaard, Uddannelses- og forskningsleder 
på Læreruddannelsen på Fyn, introducerer deltagerne til et værktøj, der understøtter succesfuld implementering 
af bevægelse i kommuner og skoler. Værktøjet stiller skarpt på tre evidensbaserede elementer, som er centrale 
for at lykkes med bevægelse i skolesystemet såvel som på de enkelte skoler. Med udgangspunkt i værktøjet 
arbejder deltagerne med at analysere styrker og svagheder inden for de tre elementer på hhv. kommune- og 
skoleniveau. Processen leder frem til en fælles forståelse for, hvilke indsatser der skal til for at lykkes med 
bevægelse på skolerne. 

Kommunen og ledelsen er helt centrale i denne proces, og derfor anbefales det, at både kommunale 
konsulenter samt de ansvarlige fra ledelsen og det pædagogiske personale på skolerne er repræsenteret.

11.45-12.45  /  Netværksfrokost 

12.45-13.45  /  Samarbejde om bevægelse som en del af den varierede skoledag
Kommunernes Landsforening giver perspektiver på, hvordan bevægelsesdagsordenen kan styrkes i landets 
kommuner, og hvordan indsatsen indgår som en del af arbejdet med at tilrettelægge en varieret og 
motiverende skoledag. 

Jette Roost, skoleleder på Harte Skole, fortæller om ”Harte i Bevægelse” - et projekt udviklet i samarbejde med 
Kolding Kommune, der har til formål at udvikle et stærkt samarbejde mellem skole, forening og fritidsklub. Der 
bliver arbejdet systematisk og vedholdende ud fra en gensidig aftale om at turde udfordre de gængse grænser 
og sætte ind på mange fronter på samme tid. Harte er godt på vej: Eleverne har fx fire ugentlige idrætstimer 
og mulighed for at deltage i to ugentlige idrætsaktiviteter i skole/foreningsregi, de fælles udefaciliteter i 
lokalområdet er under udvikling, og personalet kompetenceudvikles systematisk. 

13.45-14.00  /  Optankning af kaffe og kage inden oplæg

14.00-15.30  /  Hvordan får vi alle med på holdet?
Geir Kåre Resaland er professor fra Norge ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Campus Sogndal. Han har 
en doktorgrad fra Norges idrettshøgskole i Oslo, med fokus på fysisk aktivitet i skolen set i et forebyggende 
folkesundhedsperspektiv. 

I mere end 15 år har GK forsket i betydningen af fysisk aktivitet i skolen. I dag leder han Center for fysisk aktiv 
læring (SEFAL, https://www.hvl.no/om/sefal/) ved HVL. SEFAL har, siden 2018, modtaget 40 millioner norske 
kroner fra Gjensidigestiftelsen og tilbyder Norges eneste efter- og videreuddannelse i Fysisk Aktiv Læring (FAL).  

GK er en inspirerende foredragsholder, og han vil i sit foredrag involvere publikum i en aktiv proces. Det 
gennemgående tema i foredraget vil være, at se på hvordan man får alle ”key stakeholders” i skolen ”med på 
holdet” i gode samskapingsprocesser som involverer akademia, skolechefer, forvaltningen, skoleledere, lærere, 
pædagoger og øvrige som arbejder for mere bevægelse i skoledagen. 

GK er oprigtigt optaget af at arbejde tæt sammen med skolerne om den faktiske praksis hverdag 
og i fællesskab at udvikle ny viden og praksisformer – til det gavn for alle elever.

15.30  /  Tak for i dag



Tilmelding: https://skoleidraet.dk/bevaegelsepaatvaers/konference-2020/tilmelding/

Deltagerbetaling: 995 kr. + moms pr. person.  

OBS - ny afbestillingspolitik.
Ved afbud mellem seks og fire uger før afvikling vil der bliver opkrævet 50 % af deltagergebyret. 
Ved afbud mellem fire og to uger før vil der blive opkrævet 75 % af deltagergebyret. 
Ved afbud under to uger før afvikling tilbagebetales deltagergebyret ikke uanset årsag.

Ved aflysning af arrangementet pga. COVID-19, er der ingen økonomisk risiko for deltagerne. 
Her vil beløbet blive tilbagebetalt.

Har du spørgsmål til konferencen eller til tilmeldingen, kan du kontakte teamkoordinator 
Anne Søndergaard 2973 9319/ ans@skoleidraet.dk

SAMMEN ER 

VI STÆRKE!
I fællesskab kan vi skabe det bedste for 

eleverne. Så tag en konsulent fra forvaltningen, 

en skoleleder og en lærer eller pædagog med 

ansvar for bevægelsen på skolen under armen og 

deltag i en dag med videns- og praksisbaserede 

oplæg, der stiller skarpt på samarbejdet på tværs. 

Med andre ord - send meget gerne indbydelsen 

videre i dit netværk til alle, der kunne have 

glæde af at deltage i konferencen.
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