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Netværks-
KONFERENCE



BEVÆGELSE PÅ TVÆRS 2022
Dansk Skoleidræt er klar med endnu en udgave af den populære Bevægelse på Tværs-konference. 
Det er syvende gang, vi inviterer kommunale chefer og konsulenter fra landets kultur- og fritids-, sundheds- 
og skoleforvaltninger til en unik dag, hvor der bliver rig mulighed for at gå i dybden med emnet bevægelse i 
skoledagen. 

Igen i år er der inviteret en bred målgruppe, som også indbefatter ressourcepersoner fra landets skoler fra 
henholdsvis skoleledelser og pædagogisk personale. Erfaringerne viser, at netop samarbejdet på tværs af 
kommunale forvaltninger og skoler er afgørende for en vellykket implementering af en varieret skoledag 
med masser af bevægelse.

Arbejdet med bevægelse i skolen er under forandring; kommuner sættes fri og der arbejdes overordnet på 
nye rammer på området.

Konferencen tager udgangspunkt i de aktuelle tendenser gennem disse overskrifter:

 >  Nyeste viden og status for bevægelsen i skolen samt et kig på fremtidens skole.

 >  Hvilke faktorer er afgørende for at lykkes med bevægelse i skolen?

 >  Hvordan organiseres arbejdet med bevægelse, når hegnspælene flyttes og placeres et nyt sted?

 >  Hvordan arbejdes der med bevægelse i kommuner i England?

Dagen består af inspirationsoplæg, netværksseancer og videndeling på tværs.



DAGENS PROGRAM

9.00-9.30 /  Ankomst, kaffe og brød

9.30-9.45 / Velkomst ved Dansk Skoleidræt med rammesætning af dagen

9.45-10.30 / ”Status for bevægelse i skolen, og hvad skal der til for at lykkes?”, Dansk Skoleidræt

Status præsenteres med offentliggørelsen af Dansk Skoleidræts landsdækkende undersøgelse Bevægelse 
i Skoledagen 2022. Som noget nyt er der medtaget spørgsmål, som afdækker implementeringsmodellen 
med motivation, generel kapacitet og specifik kapacitet, der var omdrejningspunktet på sidste års 
konference. 

Hvad der skal til for at lykkes med bevægelse i skolen er et spørgsmål, der ofte stilles og besvares af 
personer fra forskellige dele af skolesystemet ud fra eget perspektiv. Praksiscenter for Idræt og Bevægelse 
i Skolen under Dansk Skoleidræt satte sig i 2021 for at samle alle dele af skolesystemet og skabe dialog på 
tværs om spørgsmålet - lige fra landspolitikere til elever. 57 personer fra alle dele af skolesystemet deltog 
i en ekspertpanelsundersøgelse og arbejdede gennem dialog med at kvalificere svaret på hvilke faktorer, 
der er vigtigst indenfor de forskellige dele af skolesystemet. Videnskonsulent Jacob Have Nielsen fra Dansk 
Skoleidræt vil præsentere status og de væsentligste fund fra undersøgelsen.

10.40-11.10 /  ”BiDS – Bevægelse i Dagtilbud og Skoler”, Slagelse Kommune

Balancegangen mellem central styring og decentralt råderum kan være vanskelig – hvad skal der til for at 
lykkes? Skolen er et system med flere led. Hvordan sikres koordinering og forankring på tværs - fra politisk 
prioritering til implementering på den enkelte skole.

Hvordan kan opfølgning på arbejdet med bevægelse i fx kvalitetssamtaler, skoleudviklingssamtaler og
dialogsamtaler bidrage til at fastholde fokus? Og er det muligt at distribuere noget af ledelsen? 

I oplægget stiller skolechef Dorthe Christiansen, skoleleder på Vemmelev Skole Emil Krapper og konsulent 
i fritidsafdelingen Signe Vig Jensen skarpt på Slagelse Kommunes indsats ”BiDS – Bevægelse i Dagtilbud og 
Skoler”.

11.15-11.45 /  ”Frikommune i bevægelse”, Holbæk Kommune 

Frikommune - hvorfor, hvordan og hvad? Formand for udvalget for Børn og Skole i Holbæk Kommune, 
Jarl Falk Sabroe, deler gode erfaringer, udfordringer og refleksioner over, hvad de nye rammer og politiske 
intentioner har af betydning for den politiske ledelse af skoleområdet. 

12.00-12.45 /  Netværksfrokost på tværs

12.45-13.25 /  Netværksproces om implementering af bevægelse i skolen 

At skabe en god kultur for bevægelse på kommunens skoler er et arbejde som kræver engagement og 
vedholdenhed. Der er ikke én mirakelkur, som får det til at lykkes. I stedet er der behov for at balancere 
mellem retning og råderum og skabe en ramme, hvor skolerne understøttes med udgangspunkt i deres 
virkelighed og muligheder. Alle konferencedeltagerne har erfaringer med gode tiltag, og i denne session 
får man mulighed for at dele denne værdifulde viden med hinanden. Implementeringsskamlen, som blev 
præsenteret på sidste års konference, bliver rammen for dialogen.



13.30-14.15 /  ”Creating Active Schools – samskabelse om bevægelse i skolen”, 
  professor Andy Daly-Smith, University of Bradford (oplægget foregår på engelsk)

Skolen er et system med mange dele, som alle er vigtige for at lykkes med bevægelse i skoledagen. Det har været 
grundlaget for en samskabelsesproces med interessenter fra hele skolesystemet, som professor Andy Daly-Smith
stod i spidsen for og som resulterede i forståelsesmodellen Creating Active Schools. Andy fortæller om de 
erfaringer, han har gjort med modellen og med implementeringen af denne relateret til kommunale aspekter.

Andy er en af de førende forskere i verden omkring samskabelsesprocesser i skolen og adfærdsændringer. 
Udover at være professor ved University of Bradford er Andy tilknyttet Senter for Fysisk Aktiv Læring (SEFAL) i 
Norge, og han er leder af det europæiske projekt ACTivateyourclass.eu, som arbejder for udbredelse af fysisk 
aktiv læring i hele Europa.

14.15-14.30 /  Kaffepause

14.30-15.15 /  Talk om bevægelse i skolen – de nye hegnspæle?
Forskningschef og skoleekspert Andreas Rasch-Christensen fra VIA University College vil tage temperaturen 
på skoleudviklingen og på elementer fra skolereformen, herunder krop og bevægelse i skoledagen. Endvidere 
vil han forholde sig til både nationale og kommunale perspektiver for fremtidens skole. For giver de nye 
hegnspæle overhovedet mening?

Der er nu gået otte år, siden skolereformen blev indført - hvordan kommer vi videre med at få implementeret 
og forankret en meningsgivende og varieret skoledag? Og hvad med dannelsesaspektet?

Andreas‘ perspektiver på ”de nye hegnspæle” bliver efterfølgende drøftet i en talk med Dansk Skoleidræts 
generalsekretær Bjørn Friis Neerfeldt. 

15.15-15.30 /  Afrunding og tak for i dag  



Tilmelding: skoleidraet.dk/bpt-tilmelding

Deltagerbetaling: 1195 kr. + moms pr. person.

Afbestillingspolitik
Ved afbud mellem seks og fire uger før afvikling vil der blive 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. fx COVID-19, er der ingen økonomisk risiko for deltagerne.
Her vil det fulde beløbet blive tilbagebetalt.

Har du spørgsmål til konferencen eller til tilmeldingen, kan du kontakte 
afdelingsleder Christian Ditlevsen, 20603055 / cd@skoleidraet.dk

TAG EN 

KOLLEGA MED!
Fire ører hører mere end to, og sammen kan 

vi skabe det bedste for eleverne. Så tag endelig 

en kollega under armen til Bevægelse på Tværs. 

Det kan være en konsulent fra forvaltningen, en 

skoleleder, en lærer eller en pædagog, der ligesom 

dig har fokus på bevægelsen i skolen.

Med andre ord - send meget gerne invitationen 

videre i dit netværk til alle, der kunne have 

glæde af at deltage i konferencen.
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https://skoleidraet.dk/bevaegelsepaatvaers/konference-2022/tilmelding/

