
Tema 3. 
Motion og bevægelse 
Camilla, Rasmus og Christian 
 
 
 
Fase A –  Praksis som I ser den nu 
Hvordan arbejder I med motion og bevægelse allerede nu? 
 

• Vi skelner mellem at få energi ud af kroppen og energi ind i kroppen. (Her tænkes 
de mindre børn og de større børn) 

• I den daglige undervisning holdes der pauser, hvor der er tvungen bevægelse.  
• De bliver sendt ud at gå og løbe i pauser.  
• Udeordning til og med fjerde klasse.  
• SFO'en tvinger én gang om ugen børnene ud og lege. (Begrænsninger på de 

stillesiddende aktiviteter) 
• Legepatruljen lærer de mindre børn at lege mange forskellige lege. 
• En del forskellige bevægelseslege f.eks:  
  Lege og bevægelse ved tabeltræning. 
  Stafet og M-bold ved evaluering på afsluttede afsnit. 

 
• De tre fordybelsesdage med fokus på motion og bevægelse i løbet af året. 
 

   
Fase B –  Analyse og vurdering 
Hvad kendetegner jeres arbejde med motion og bevægelse i dagligdagen? 
 
Styrker 

• Arbejdet med motion og bevægelse er begrundet i elevernes behov for enten at 
komme af med energi eller at få energi.  

• Målet for arbejdet med motion og bevægelse er at styrke elevernes koncentration 
og læring. 

• Det er en naturlig del af elevernes dag, at de er ude og røre sig. Både i skolen og 
især i SFO'en. 

• Vi har på Hedelyskolen gode omgivelser til bevægelse udenfor. 
•  

 
Svagheder 

• Vidensdelingen er sporadisk. 
• Manglende evaluering på virkningen af motionens indvirkning på indlæringen. 
• Manglende differentiering mht. hvad den enkelte elev har brug for. F.eks. kan nogle 

elever have brug for afslapning. 
• Det er ikke alle der har den nødvendige viden og sikkerhed i at forberede og udføre 

bevægelsesaktiviteter. 
 
 
 



 
Fase C –  Praksis som i vil udvikle 
 
Hvad er jeres vision for arbejdet med motion og bevægelse? 

• Fælles profil til de projekter vi sætter i gang. 
• At børnenes energi bliver udnyttet på en positiv og udfoldende måde. 
• At der er tænkt læring ind i daglige motionstiltag 
• At forældrene tager et ansvar for elevernes kost. Specielt i mellemtrinnet og 

udskolingen.  
• At idrætsforeninger bliver inddraget i planlægning og udførelse af aktiviteter. 
• At vores kantine afspejler den sunde kost i forhold til SPE'en.  
• Bevægelsesbånd (se nærmere beskrivelse under konkrete forslag) 
• Bevægelsesdukse i de enkelte klasser som står for indholdet i de små pauser. 

 
 
Hvordan vil I konkret arbejde videre med at udvikle den motion og bevægelse? 

• At man kan fastlægge, udover idrætstimerne, en halv times motion og bevægelse 
efter spisepausen, hvor der er udbredt fokus på læring. Den halve time er ikke 
tænkt som et ekstra element men skal implementeres i klassens anden 
undervisning. 

• At SFO'ens personale kan bidrage med forskellige input til motion og bevægelse og 
stå for aktiviteter i dagligdagen.  

• Kursusaktiviteter for personalet både fælles og individuelle. F.eks. 3 timers kursus 
fra nordeafonden. (saetskolenibevaegelse.dk) eller certificering fra DGI 

• Indkøbe rekvisitkasser fra firmaidræt.dk 
• Få struktur på vidensdeling på intranettet. 
• Fælles ramme for evaluering af motion og bevægelse. 
• Lave redskabsskabe til de forskellige fag rundt på skolen. 
• På forældremøder kan kost og bevægelse være et fast emne som forældrene 

aftaler fælles retningslinier for. 
 
 


