
Arbejdsgruppe	  6	  –	  Tema:	  Den	  åbne	  skole	  	  -‐	  Bevægelse:	  
	  	  
Hvad	  har	  vi	  i	  forvejen?	  –	  lad	  os	  tage	  udgangspunkt	  i	  dette:	  
	  	  
Mange	  lærere	  har	  allerede	  kontakt	  til	  idrætsforeninger,	  som	  kan	  arbejde	  mere	  specialiseret	  med	  eleverne	  
ved	  deres	  inddragelse	  i	  skolen.	  Dette	  kan	  fortsat	  foregå	  i	  idrætstimerne,	  men	  kan	  også	  indgå	  i	  
sammenhæng	  med	  ”Bevægelse”-‐forløbene.	  
	  	  
SFOerne	  og	  klubberne	  har	  ofte	  allerede	  idrætslinjer/-‐tilbud	  eller	  ”Sundhed	  og	  bevægelse”	  på	  deres	  
program.	  Den	  viden	  og	  erfaring,	  som	  disse	  besidder,	  kan	  formaliseres	  i	  større	  grad	  i	  direkte	  samarbejde	  
med	  undervisningsdelen	  om	  fx	  bevægelse-‐”bånd”	  i	  hverdagen.	  Reformteksten	  har	  fokus	  på,	  at	  der	  skal	  
samarbejdes	  med	  andre	  faggrupper,	  hvor	  det	  giver	  mening	  for	  skolens	  arbejde.	  Der	  skal	  således	  skabes	  nye	  
og	  bedre	  muligheder	  for	  at	  inddrage	  pædagoger	  og	  øvrigt	  personale	  til	  at	  støtte	  og	  supplere	  lærerne	  fx	  
vedrørende	  bevægelse.	  
	  	  
Skolerne	  i	  Greve	  Kommunes	  tre	  områder	  har	  et	  tæt	  samarbejde.	  Dette	  kunne	  yderligere	  styrkes	  ved	  et	  
samarbejde	  mellem	  nabo-‐skoler	  om	  oprettelse	  af	  tilbud	  (valgfag),	  hvor	  eleverne	  aktivt	  skal	  bevæge	  sig	  for	  
at	  kunne	  modtage	  tilbuddet.	  
	  	  
	  	  
Sammenhængende	  skoledag	  med	  inddragelse	  af	  bevægelse:	  
	  	  
Der	  kunne	  etableres	  et	  bånd	  om	  ugen	  evt.	  to	  bånd,	  hvor	  der	  indgår	  en	  lektie/studietid	  med	  lærer/pædagog	  
og	  hjælp	  af	  frivillige	  fra	  foreningen.	  Lektie/studietid	  kunne	  efterfølges	  af	  to	  tilbud	  om	  idrætsaktiviteter,	  
derefter	  et	  sundt	  måltid	  mad	  betalt	  af	  forældre.	  Det	  sunde	  måltid	  kunne	  evt.	  laves	  i	  et	  cafeteria	  i	  tilknyttet	  
hal,	  hvorved	  Cafeterierne	  i	  lokaleområdet	  får	  en	  indtægt,	  men	  også	  et	  fokus	  på	  det	  sunde	  måltid.	  
	  	  
Samarbejdet	  med	  de	  lokale	  idrætsforeninger	  kunne	  styrkes:	  De	  mindste	  tilbydes	  fx	  at	  gå	  til	  fodbold	  eller	  
håndbold	  eller	  anden	  idrætsgren	  i	  en	  periode	  en	  eller	  to	  gange	  om	  ugen	  og	  kommer	  til	  stævne	  sammen	  
med	  forældrene	  i	  en	  eller	  flere	  weekender	  (frivilligt	  selvfølgelig).	  Pædagogerne	  følger	  eleverne	  og	  er	  med	  i	  
aktiviteterne,	  som	  styres	  af	  uddannede	  instruktører	  fra	  klubben.	  
	  
Samarbejdet	  med	  det	  lokale	  idrætslivet	  og/eller	  skoleidræt	  skal	  formaliseres,	  så	  de	  enkelte	  skoler	  i	  Greve	  
forpligter	  sig	  til	  at	  deltage	  i	  breddetiltag	  (klassetrinshold	  og/eller	  klassehold)	  og	  elitetiltag	  (skolehold)	  i	  
forskellige	  idrætsgrene	  i	  skoleforløbet.	  En	  model	  kunne	  fx	  være:	  
På	  2.	  klassetrin	  samarbejde	  med	  den	  lokale	  håndboldklub	  om	  Boldaktivitetsstævne	  På	  3.	  klassetrin	  
samarbejde	  med	  den	  lokale	  gymnastikforening	  om	  redskabsgymnastik	  for	  de	  mindste.	  
På	  4.	  klassetrin	  samarbejde	  med	  den	  lokale	  svømmeklub	  om	  svømmestævner.	  
På	  5.	  klassetrin	  samarbejde	  med	  atletikklubben	  om	  atletikstævne	  på	  Greve	  Stadion.	  
På	  	  6.	  klassetrin	  samarbejde	  med	  den	  lokale	  håndboldklub	  om	  strandhåndbold-‐stævne	  På	  7.	  klassetrin	  
samarbejde	  med	  den	  lokale	  fodboldklub	  om	  stævne	  (bredde)	  På	  8.	  klassetrin	  samarbejde	  med	  lokale	  
idrætsforeninger	  om	  elitestævner	  i	  fx	  fodbold/håndbold/volley/høvdingebold/basket	  
På	  9.	  klassetrin	  deltagelse	  i	  landsomfattende	  turneringer	  i	  fx	  fodbold.	  
	  
Lektie/studietid,	  som	  lægges	  i	  ydertimerne	  kan	  efterfølges	  af	  en	  bevægelsestime	  i	  SFO-‐	  og/eller	  klubregi.	  
	  	  
Valgfagsblokke	  laves	  på	  de	  forskellige	  skoler	  –	  eleverne	  bevæger	  sig	  til	  tilbuddene	  og	  ikke	  omvendt.	  
	  	  



I	  den	  daglige	  undervisning	  skal	  der	  i	  hver	  lektion	  indpasses	  et	  lille	  bevægelses-‐forløb	  i	  klassen	  eller	  
umiddelbart	  uden	  for	  klassen.	  Der	  skal	  i	  disse	  små	  forløb	  være	  fokus	  på	  bevægelse	  på	  stedet,	  kortere	  
pulsstigning	  og	  udstrækning.	  
	  
Et	  bånd	  for	  klassen	  på	  de	  dage,	  hvor	  de	  ikke	  har	  ordinære	  idrætstimer,	  med	  et	  kvarter	  til	  en	  halv	  time,	  hvor	  
der	  arbejdes	  med	  remselege,	  motorik-‐fremmende	  lege,	  hinkelege,	  boldlege,	  "gamle	  danske	  lege".	  
Bedsteforældre,	  det	  lokale	  alderdomshjem	  og/eller	  ældreklubben	  kan	  inddrages.	  
	  
Lege-‐venne-‐klasser.	  En	  gang	  om	  måneden	  har	  en	  klasse	  fra	  ældre	  klassetrin	  bevægelsestime	  med	  de	  små.	  
De	  ældre	  elever	  forbereder	  bevægelsestimen	  ved	  hjælp	  af	  fx	  Legepatrulje-‐materialet,	  "Gamle	  danske	  leve"	  
mm.	  
	  
Legepatruljer	  etableres	  via	  Elevrådet	  til	  leg-‐igangsættelse	  i	  frikvarterer.	  
	  
Motorikhold	  for	  elever	  med	  motoriske	  vanskeligheder.	  Disse	  kan	  lægges	  parallelt	  med	  eller	  efter	  lektiecafe	  
og	  skal	  fx	  være	  for	  elever	  i	  indskolingen.	  
	  	  
Der	  kan	  etableres	  bevægelses-‐dage/-‐formiddage,	  hvor	  forældre	  og/eller	  bedsteforældre	  kommer	  på	  skolen	  
og	  deltager	  i	  lege	  og	  småspil	  med	  bevægelse.	  Der	  skal	  ikke	  være	  tale	  om	  idræt,	  men	  bevægelse	  som	  skaber	  
samvær	  og	  fællesskab.	  Der	  kan	  etableres	  en	  Sundkost-‐del	  på	  disse	  dage/-‐formiddage,	  hvor	  forældrene	  
bidrager.	  
	  
"Årstidens	  bevægelse":	  der	  laves	  omlægning	  af	  undervisningen	  en	  gang	  om	  ugen	  til	  bevægelse,	  så	  fx	  
vinterens	  legemuligheder	  udnyttes	  (kælk,	  kast,	  bygning	  af	  ....),	  forårets	  ditto	  (med	  klatring,	  akrobatik,	  
sanglege,	  .....),	  sommerens	  (med	  fx	  svømning,	  tør-‐svømning,	  kontakt-‐lege,	  brydning,	  tovtrækning,	  tre	  mod	  
en	  tagfat,	  .......)	  og	  efterårets	  (sanglege,	  boldaktiviteter,	  ....)	  
	  
Der	  kan	  etableres	  et	  tæt	  samarbejde	  med	  sundhedssygeplejerske	  og	  diætister	  om	  bevægelse	  for	  eleverne	  
med	  særlige	  behov,	  og	  ikke	  mindst	  inddragelse	  af	  forældre	  for	  ændring	  af	  kost	  og	  bevægelses	  vaner.	  
Idrætsforeningen	  kan	  ligeledes	  inddrages	  i	  dette	  samarbejde,	  så	  idrætsforeningen	  giver	  særlige	  tilbud	  til	  
elever,	  der	  skal	  vendes	  til	  at	  være	  en	  aktiv	  del	  af	  en	  idrætsforening.	  	  	  
	  	  
Forældreinddragelse:	  
	  
Bevægelse	  er	  ikke	  alene	  et	  skoleanliggende;	  hverken	  i	  fritids-‐	  eller	  undervisningsdel.	  Skolen	  har	  sit	  tilbud	  i	  
form	  af	  idrætstimerne,	  hvor	  eleverne	  stifter	  bekendtskab	  med	  en	  bred	  vifte	  af	  idrætsgrene,	  og	  skolen	  har	  
sit	  tilbud	  om	  sund	  kost	  i	  og	  med	  madlavningstimerne;	  dette	  gør	  dog	  ingen	  bevægelse	  i	  almindelighed!	  
Forældrene	  skal	  inddrages	  i	  den	  kultur,	  som	  kan	  medføre	  et	  aktivt	  fritids-‐	  og	  idrætsliv	  og	  skal	  tage	  deres	  del	  
af	  arbejdet	  med	  en	  kultur-‐”ændring”	  fra	  overvægt	  til	  helbredende	  vægt	  og	  fra	  fast	  til	  fælles-‐food.	  
	  
Skolebestyrelserne	  skal	  således	  i	  forbindelse	  med	  deres	  arbejde	  med	  reformen	  tage	  debatten	  og	  
udmøntningen	  af	  Forældreansvaret	  bevidst	  til	  sig	  og	  skabe	  dette	  ansvar	  sammen	  med	  de	  professionelle.	  
	  	  
Elevindflydelse:	  
	  
Valgmulighed,	  når	  eleven	  vælger	  valgfag	  –	  og	  dermed	  bevægelse.	  
Medinddragelse	  i	  idrætstimerne.	  
Gennem	  samarbejde	  med	  idrætsforeningerne	  at	  blive	  uddannet	  til	  instruktører,	  så	  de	  kan	  forestå	  fx	  
bevægelsesaktiviteter	  i	  lektionerne.	  
	  	  



Udfordringer:	  
	  
Det	  er	  nødvendigt,	  at	  børnehaverne	  og	  SFOerne	  udarbejder	  handleplaner	  for	  motorik-‐fremmende	  
aktiviteter,	  som	  skal	  indgå	  i	  dagligdagen.	  Børnene	  skal	  inden	  skolestarten	  og	  efter	  stå	  rustet	  til	  en	  skolens	  
indhold	  i	  forbindelsen	  med	  reformen.	  
De	  største	  udfordringer	  ser	  vi	  i	  forhold	  til,	  at	  det	  er	  mange	  forskellige	  interessenter,	  der	  skal	  netværke.	  
Hvilke	  værktøjer	  kan	  bruges	  til	  at	  give	  overblik	  og	  holde	  kontakt	  på	  tværs.	  Kan	  et	  værktøj	  f.eks.	  være	  twitter	  
eller	  ”Ung	  i	  Greve”	  hjemmeside?	  
	  	  
	  	  


