
 

Bæredygtighed 

Genbrug er miljøvenligt – men om det også gør sig gældende for formandsberetninger, 
skal jeg lade være usagt. Til trods for det, vil man formentlig opleve et deja-vu undervejs i 
denne beretning. 

Jævnligt forsøger man at starte samtaler, møder o.lign. med formuleringen; ”Og ikke et ord 
om COVID-19”. Men for denne formandsberetnings vedkommende vil det ikke give 
mening. Sidste skoleårs beretning sluttede således; 

”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!” 

Selvom vi har været ukueligt optimistiske, er vi stadig i samme situation. Intet i 
indeværende skoleår blev som det skulle. Samtaleemnerne er stadig; hvornår skal vi… 
hvem skal…, hvor skal… og hvad skal…. Og listen over forhold, der skal re-tænkes under 
både nedlukning, hjemmeundervisning, genåbning, nød- og virtuel undervisning har været 
alenlang. Også selvom vi har erfaringer med fra samme scenarie i foråret 2020. 

Fra Dansk Skoleidræt Bornholms side har vi fulgt situationen tæt og rettet os efter 
regeringen, sundhedsmyndighederne og BRK’s retningslinjer, hvilket medførte, at vi af to 
omgange valgte at aflyse vores aktiviteter i indeværende skoleår. 

Tiden byder også på nye oplevelser og erfaringer, der kan hjælpe os i fremtiden. Mantraet 
er, at vi skulle stå sammen – hver for sig. Idrætsunderviserne – og undervisere i det hele 
taget – tænker ind i denne ramme. Det har været – og er stadig - nødvendigt at tænke 
læring, leg og bevægelse ind i en ramme, hvor afstand og hygiejne også er faktorer, der 
skal tages hensyn til. Ligeledes har man under nedlukningen været nødsaget til at bruge 
de digitale værktøjer, der var til rådighed. Begge dele bringer os noget nyt. Og skal tænkes 
ind i fremtiden. Samtidig har det sidste år også vist os vigtigheden af kerneværdierne i 
idrætten; nemlig fællesskab og sundhedsfremme, ikke kun fysisk, men så sandelig også 
psykisk. 

 

Dansk Skoleidræt Bornholm 

De fysiske forhold omkring idrætsundervisningen, så som omklædnings- og badefaciliteter, 
har løbende været diskuteret, især under sidste genåbningsperiode. Vigtigst må være, at 
eleverne deltager i idrætstimerne - og det må faciliteterne og badet ikke blive en blokering 
for. Det er idræt for væsentligt et fag til, både fagligt, kropsligt og socialt. Når det er sagt, 
er omklædning og bad en vigtig del af den danske idræts- og kropskultur, og et sted, hvor 
det bliver synliggjort, at vi alle ser forskellige ud. Det skal vi være med til at værne om. 

Tiden har også lært os, at det er centralt at passe på os selv og hinanden. Det medfører 
naturligvis også, at vi vil arbejde for, at de gode vaner, vi har fået i løbet af det sidste år, 
fastholdes. Vores forholdsregler bliver; afstand, hvor det er muligt, hyppig håndvask, 
afspritning af rekvisitter/materialer, sige ’tak for kampen’ med foden, opholdsområder for 
de enkelte klasser. 



 

Vi har formentligt endnu ikke set det fulde billede af, hvad den virtuelle verden kan for os i 
idrættens verden. Men nogle af de initiativer, der lever på skolerne, i klasserne og blandt 
eleverne, vil vi uden tvivl komme til at se mere til. Beskrevne forløb, der involverer bl.a. 
GPS, videovejledninger og hvor videooptagelser bliver brugt som evalueringsform. Vi er i 
en verden, hvor vi deler – det kan vi også i idrætsundervisningen. Der er adgang til video-
konferencer og portaler, hvor vi kan dele dét, vi arbejder med. Det skal bestemt ikke fjerne 
idræt fra at være et praktisk fag, men det skal bringe nye muligheder til. 

Derfor er det selvfølgelig også vigtigt at arbejde videre med aktiviteter med afstand, 
aktiviteter, der kan foregå klassevis, aktiviteter, der kan foregå udendørs og i det hele 
taget aktiviteter, der holder fast i, at idræt er et praktisk fag, hvor vi bruger vores krop i et 
forpligtigende fællesskab. 

Vi er netop i gang med at sammensætte en aktivitetstaske, der forhåbentlig kan være med 
til at imødekomme ovenstående forhold. En taske indeholdende aktiviteter og materialer, 
der kan supplere de bevægelses-aktiviteter, der allerede foregår i det daglige på skolerne. 
Det vil vi glæde os til at kunne informere jer yderligere om. 

Dansk Skoleidræt Bornholm har fastholdt det imponerede medlemsskole- og 
deltagerantal. De bornholmske skoler bakker op om vores arbejde og idrætsunderviserne 
tilmelder hyppigt deres årgang, klasser og elever til vores arrangementer. Vi havde 6607 
tilmeldte elever til vores 22 planlagte elevaktiviteter i skoleåret 2020-21. Og selvom 
Skolernes Forårsfestival blev ramt af COVID19-aflysning i skoleåret 2019-2020, 
udmærkede festivalen sig igen i dette skoleår med imponerende 2381 tilmeldte elever til 
de tre dage med leg, bevægelse, foreninger og ikke mindst smil og glæde. 

Derfor; en stor tak for opbakningen til skoleidrætten. Tak til alle kommunale-, frie- og 
private skoler. Tak til underviserne, skolelederne, sekretariatet, herunder vores 
kommunale tovholder, Sara Wedell-Gundersen, og idrætslige samarbejdspartnere. 

 

Samarbejde 

Vi har stadig et bredt netværk med en lang række lokale foreninger, der gerne vil bidrage 
ved fx Skolernes Forårsfestival – og som også tilkendegiver, at aflysninger af fx Skolernes 
Forårsfestival er beklageligt om end nødvendigt. De melder også tilbage, at de er parate til 
at give en hånd med, når omstændighederne igen tillader det. 

Vi har fortsat et givende samarbejde med DGI Bornholm, hvilket blandt andet betyder, at vi 
planlægger aktiviteter sammen, men også inviterer hinanden ind i kurser mv.. Tak til DGI 
Bornholm for at byde aktivt ind. Vores samarbejde med DBU Bornholm, der et led i 
velfærdsalliancen mellem BRK og DBU, ser vi også frem til rigtigt at tage hul på. 
Samarbejdet med SkoleOL, herunder Viking Atletik, ønsker vi også at fortsætte ift. 
afviklingen af et cross- og orienteringsløb. 

DIF og DGI’s foreningspulje støttede vores Corona-venlige afvikling af ’Med din klasse i 
middelalderen’, hvor 5 klasser deltog. I 2020 var vi også støttet af Wonder-puljen, og vi har 
afsat midlerne til at udvikle på vores aktivitetstilbud samt understøtte tiltaget omkring 
aktivitetstaskerne. Indsatsen fra de fonde og puljer, der har været med til at gøre vores 



 

idéer til virkelighed, er værdsat. Tak til de fonde, der gennem de sidste år har valgt at 
støtte vores aktiviteter økonomisk. 

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, 
også i en tid, hvor denne præmis er udfordret. 

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

 

Vision 

Vi bestræber os på at arbejde visionært. Både i vores administrative kredsarbejde samt i 
vores tilgang til, hvad vi vil tilbyde og arbejde for i skoleidrætten på Bornholm. 

Qua vores aftale med BRK, Center for skole og de bornholmske skoler har vi et 
økonomisk fundament at stå på. Vi har i de seneste år arbejdet for at skabe flere 
økonomiske muligheder ved at få fonde og puljer til at støtte vores tiltag og initiativer. Vi 
ønsker ikke, at vores daglige drift skal være baseret på puljemidler, men når nye aktiviteter 
skal iværksættes og større arrangementer skal afvikles, giver det os flere muligheder, når 
lokale fonde og bl.a. DIF og DGI’s foreningspulje vælger at støtte os. Det er lykkedes. Og 
vi har nu erfaringer samt et netværk, vi kan trække på.  

Brugen af den bornholmske natur er måske mere relevant end nogensinde før. Det ligger 
os også på sinde. Vi ønsker at bruge Bornholm, naturen, udeområderne og de 
muligheder, vi har på vores ø. 

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 

Landsorganisationen har også nye projekter undervejs, fx; 

- Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen: https://www.pibs.dk/ 
- ’Sammen i bevægelse’, der er et samarbejde mellem DR, Dansk Skoleidræt, Dansk 

Firmaidrætsforbund, DIF og DGI.: https://skoleidraet.dk/viden-og-
netvaerk/emner/sammen-i-bevaegelse/sammen-i-bevaegelse/ 

Kreds Bornholm har et godt samarbejde med Landsorganisationen og administrationen i 
Nyborg, fx ved projekter som Legepatrulje, GameBoosters, tidligere SkoleSport, DM-
afviklinger, men også i det daglige omkring hjemmesiden m.m.  Projektleder Ann-Karina 
Overlade faciliterede også vores indledende proces omkring den fremadrettede vision i 
Kreds Bornholm, der blandt andet resulterede i to nye tilbud i aktivitetsplanen; Leg og 
akrobatik for 2. klasse og Spring/rytme/redskab for 4. klasse. 

https://www.pibs.dk/
https://skoleidraet.dk/viden-og-netvaerk/emner/sammen-i-bevaegelse/sammen-i-bevaegelse/
https://skoleidraet.dk/viden-og-netvaerk/emner/sammen-i-bevaegelse/sammen-i-bevaegelse/


 

Og lige netop DM-afviklinger kommer også til at fylde i Kreds Bornholm i det kommende 
skoleår, da vi skal være med til at afholde DM i SkoleVolley i januar 2022. Det ser vi frem 
til. 

 

Formandsberetningen slutter, hvor den seneste også endte; 

”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 foråret!” 

 

Morten Jørgensen Hulgaard 

Dansk Skoleidræt Bornholm 

 


