
TEMA: Motion og bevæææægelse 

Status: (hvad gø
øø

ør vi nu?) 

 

Vi vægter motion og bevægelse inden for de rammer vi har og børnenes/klassernes 

forudsætninger.  

Motion, bevægelse, sanglege, fangelege, boldlege, multibanen, svømning, ture ud af huset og alm. 

lege på legepladsen. 

Enkelte klasser har motion fast på skemaet dagligt, for at fremme læring. 

Fælles motionsdag og idrætsdag. 

Enkelte behov for fysiske aktiviteter bliver varetaget af fys. 

Indragelse af kinæstetiske læringstil. 

Redskaber i motoriksalen som trampolin, løbebånd og rullebræt, motionscykel. 

Ture til Hedeland og Valbyparken. 

Idræt på tværs af grupperne. 

Motionsbane 4 gange ugentlig i ungegruppen. 
 
 

Visionen: (drø
øø

ømme om det vi godt kunne tæ
ææ

ænke os) 

Bedre legeplads, der fordrer til større udfoldelse. 

Bedre målrettet motion og bevægelse ved mere generel helhedstænkning. 

Mere idræt/bevægelse på tværs af klasserne. 

Ugentlig fælles-tid med fysisk akt. med forskellige emner fx. afrikansk dans, hvor alle deltager på 

hver sin måde. 

Ridning med eleverne. 
SFO hold med motion fx. hockey. 

Udendørs cykling - færdsel og motion. 

Gokart, laserspil. 

Daglig motion/bevægelse hvor eleverne på tværs af klasser selv vælger aktiviteter. 

Eleverne skal være ude i et af frikvartererne. 

Bruge naturen, omgivelserne. 

Svømning hver uge for alle. 

Nært samarbejde med de eksisterende tilbud i foreningslivet samt en udbyggelse af dette. 

Samarbejde med andre specialskoler og sportsturneringer mod andre skoler. 
Havearbejde/ praktiske opgaver for relevante elever. 
 

Handling: (realistiske må
åå

ål) 

Ny legeplads er i gang. 

Vi overvejer aktiviteter på tværs og i fællesskab både i skoletid og SFO. 



Næste skoleår: Svømning til alle i et eller to hold. Proces med at booke bassin i Greve svømmehal 

skal igangsættes i dette skoleår. 

Det vigtigste: DAGLIG BEVÆGELSE I EN ELLER ANDEN FORM. 

Motionshold en gang ugentlig i SFO. 

Cykler og cykelhjelme. 

Alle elever skal være ude i et af frikvartererne.  

Ifølge den ny skolereform skal eleverne tilbydes "fysisk aktivitet" 45 min. hverdag. Kan vi måle 

fremskridt? 



 

 


