
TEMA 3 Motion og Bevægelse. 

  

 FASE A:  

  

Arenaskolen er såvel ude som inde indrettet til, at motiverer eleverne til bevægelse. Der er løbebaner, hinkeruder, boldbane o.l. inde og 

skolen har i 2013 fået etableret udearealerne med motoriske baner og redskaber der motiverer. Her ud over er der indkøbt bolde o.l. til 

alle afdelinger. 

  

Målrettet bevægelses forløb, med dagligt fastlagt program for at styrke skoleparathed for de børn vi modtager 1.april fra børnehaverne.  

  

Minimum to timers bevægelse om ugen til hver elev i SFO’en. Alle SFO børn testes to gange årligt i motorisk formåen og kondition. 

Arenasport 4-5 gange ugentligt kommer idrætsforeningerne og tilbyder sportsgrene, dette foregår i samarbejde med SFO medarbejder.  

  

I SFO har vi elever fra 7-9 kl. som mini guider, der kommer og er deltagende/igangsættende for bevægelse i SFO. 

  

Breaks såvel motorisk som mentalt bruges dagligt i undervisningen. 

  

To lærer har fået kropsuddannelsen, og alle idrætslærer har haft kursus med Per Kølle i kropsbevidsthed/idræt. De to lærere tester alle 

børn to gange årligt i kropsudd. 

  

Arenaskolen har udvidet idrætsundervisning, med 4 lektioner om ugen. 

  

Skolen går hvert år en march i forbindelse med idrætsdagen. 

  

  

  

FASE B: 

  

Gennem vores øgede bevægelse vil vi gerne danne grundlag for bedre indlæring.  

  

Vi kan især se en indvirkning på koncentrationen når der er løb og læs. 

  

 Vi forsøger at målrette vores bevægelse efter de test vi laver, for at styrke den enkeltes muskler og kondition.  

  

Vi har problematikker omkring logistik. Det er svært at have så øget fokus på bevægelse, når lokalerne ikke kan dække det hele. Ex. Er 

Arenasport i hallen om eftermiddagen, hvor SFO’en også gerne vil have nogle aktiviteter kørende.  

  

Det kan være svært, at motiverer elever og forældre til, at prioriterer bevægelsen. Her mener vi ting som vigtigheden af ordentlig tøj og 

sko til en idrætstime, at holde fri når der foregår noget ekstraordinært, gå tidligt hjem fra SFO for at undgå bevægelse o.l. sager. Det er 

derfor vigtigt at have forældrene med i samarbejdet omkring bevægelsen. 

  

  

  

 FASE C:  

  

Skolens elever og området kunne have god gavn, af en bygning som valhal, en form for idrætshal der kunne være delvis åben. Vi har 

oplevet at mange borgere er begyndt at bruge vores udearealer om aften/weekenden efter vi har udbygget.  

  

Idrætsopvisning i foråret, for at vise hvad vi har arbejdet med, og give forældrene et billede af vigtigheden omkring bevægelse. 

  

Vi har opstartet et samarbejde med DGI, hvor hele skolen inkl. fritidsdelen skal idrætscertificeres  

  

Som et af indsatsområderne er udskolingen i gang med at beskrive hvordan skolen vil opstarte en eliteklasse. 

  

Det kunne være godt, at få et samarbejde i gang med fitness world som ligger tæt på skolen, hvor man delvist kunne gøre brug af deres 

lokaler, og delvist have forløb med instruktør. 

 


