
Tema	  3:	  Motion	  og	  bevægelse	  
Fase	  A:	  	  Praksis	  som	  I	  ser	  den	  nu	  
Spørgsmål	  1	  
Hvordan	  arbejder	  I	  med	  motion	  og	  bevægelse	  allerede	  nu?	  
	  
Alle	  elever	  har	  mindst	  2	  lektioner	  idræt	  om	  ugen.	  
3.	  –	  og	  4.	  årgang	  har	  yderligere	  2	  lektioner	  svømning	  om	  ugen	  
6.-‐	  og	  7.	  årgang	  har	  p-‐fags	  idræt	  i	  perioder	  af	  et	  skoleår.	  
Alle	  elever	  i	  afd.	  A	  –	  B	  (indskoling	  og	  mellemtrin)	  skal	  ud	  og	  lege	  i	  samtlige	  frikvarterer.	  
Skolen	  har	  fine	  legepladsfaciliteter,	  der	  inspirerer	  til	  forskellige	  former	  for	  bevægelse.	  
	  	  
I	  vinterperioden	  har	  klasserne	  på	  skift	  i	  afd.	  C	  (udskoling)	  idrætshallen	  og	  -‐salen	  til	  deres	  rådighed	  i	  
frikvartererne,	  hvor	  de	  kan	  spille	  bold.	  
Afd.	  C	  har	  også	  et	  par	  bordtennisborde,	  hvor	  der	  bliver	  livligt	  bliver	  spillet	  rundt	  om	  bordet	  i	  pauserne.	  
På	  ekskursioner	  i	  nærområdet,	  såsom	  Greve	  Museum,	  Trylleskoven,	  Hundige	  Havn,	  cykler	  eleverne,	  som	  
oftest	  hen	  til	  bestemmelsesstedet.	  
	  
Derudover	  deltager	  skolen	  fast	  i	  nedenstående	  stævner	  og	  arrangementer:	  
Greve	  atletik	  idrætsstævne	  5.	  Årgang	  
Skoleskydning	  5.	  Årgang	  
4.	  -‐	  5.	  Cricketstævne	  i	  Køge	  
Street-‐tennis	  for	  de	  mindre	  årgange	  
Kids	  volley	  med	  DVF	  
Fodboldstævner	  af	  forskellige	  slags	  
DGI	  byen	  vanddage	  
Motionsdagen/aftenen	  inden	  efterårsferien	  
På	  lejrskoler	  cykler	  eleverne	  en	  del,	  og	  der	  programmet	  indeholder	  som	  oftest	  en	  del	  sportslige	  aktiviteter,	  
f.eks.	  rapelling.	  
	  
Fase	  B	  analyse	  og	  vurdering	  
Spørgsmål	  2	  
Hvad	  kendetegner	  jeres	  arbejde	  med	  motion	  og	  bevægelse	  i	  dagligdagen?	  
	  
Styrker	  
Gode	  idrætsfaciliteter	  –	  samt	  en	  god	  lege-‐	  og	  sportsplads.	  
Det	  er	  en	  naturlig	  del	  at	  eleverne	  i	  indskolingen	  og	  på	  mellemtrinnet	  er	  ude	  og	  røre	  sig	  hver	  dag.	  	  
Der	  er	  fokus	  fra	  lærere	  og	  pædagoger	  på	  at	  bevægelse	  er	  en	  forudsætning	  for	  trivsel	  og	  læring	  
Forældrene	  i	  skolens	  distrikt,	  fokuserer	  på	  at	  deres	  børn	  skal	  dyrke	  idræt.	  
	  
Svagheder	  
Der	  er	  ingen	  fælles	  holdning	  til,	  hvorledes	  vi	  kan	  anvende	  motion	  og	  bevægelse	  i	  den	  daglige	  
undervisning,	  som	  et	  læringsfremmende	  element.	  En	  lille	  undersøgelse	  i	  Personale-‐Intra	  viser,	  at	  
1/3	  af	  de	  pædagogiske	  medarbejdere	  tænker	  bevægelse	  ind	  i	  den	  daglige	  undervisning.	  
	  
I hvor høj grad anvender du motion og bevægelse i din daglige undervisning for at give eleverne et 
pusterum?	  
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I hvilke fag inddrager du motion og bevægelse? 
Undersøgelsen viser, at det kun er i fagene hjemkundskab og fysik, hvor motion og bevægelse ikke bliver inddraget. 
 

    

  Når du inddrager motion og bevægelse i din undervisning, hvad er det så du gør? 
Her fremkom et enormt idékatalog over, hvad man egentlig gør, når man inddrager motion og bevægelse i 
undervisningen.  
  

	  
Fase	  C	  Praksis	  som	  Vi	  vil	  udvikle	  
Spørgsmål	  3	  
Hvad	  er	  jeres	  vision	  for	  arbejdet	  med	  motion	  og	  bevægelse?	  
	  
Vi	  ved,	  at	  bevægelse	  og	  fysisk	  aktivitet	  har	  afgørende	  betydning	  for	  udviklingen	  af	  børns	  sundhed,	  
motoriske	  og	  kognitive	  kompetencer.	  Vi	  har	  derfor	  tænkt	  læring	  ind	  i	  daglige	  motionstiltag.	  
	  

• Rent	  fysisk	  har	  skolen	  ændret	  sig,	  der	  er	  fleksible	  læringsmiljøer	  overalt,	  så	  muligheden	  for	  
bevægelse	  er	  til	  stede.	  	  

• Alle	  skolernes	  løbebaner,	  længdesprings-‐anlæg	  og	  multibaner	  er	  sat	  i	  tip	  top	  stand.	  Endvidere	  er	  
klatrevæggen	  blevet	  en	  stor	  succes.	  Legepladsen	  bliver	  løbende	  renoveret.	  

• Der	  er	  etableret	  udeskole	  undervisning.	  	  
• I	  forbindelse	  med	  projektet	  Grønt	  Flag	  –	  Grøn	  skole	  er	  der	  udarbejdet	  en	  transportpolitik,	  	  

hvor	  vi	  arbejder	  på	  at	  nedbringe	  privatbilismen	  til	  og	  fra	  skole,	  og	  fremme	  alternative	  måder	  at	  
komme	  til	  skolen	  på.	  	  

• Langt	  de	  fleste	  børn	  cykler	  i	  skole	  hver	  dag.	  
• Der	  er	  etableret	  gå-‐busser	  for	  de	  yngre	  børn.	  http://www.gåogcyklebusser.dk/om	  
• Der	  er	  indført	  løbe-‐/bevæglesesbånd	  såvel	  som	  læsebånd,	  det	  er	  skemalagt.	  
• Samarbejdet	  med	  det	  sportslige	  foreningsliv	  og	  andre	  interessenter	  har	  bevirket,	  at	  interessen	  og	  

glæden	  for	  fysisk	  aktivitet	  er	  blevet	  fastholdt	  udover	  skoletiden	  –	  gennem	  hele	  livet.	  	  
Og	  Greve	  basket	  har	  aldrig	  før	  haft	  så	  mange	  medlemmer	  

	  
Spørgsmål	  4	  
Hvordan	  vil	  I	  konkret	  arbejde	  videre	  med	  at	  udvikle	  motion	  og	  bevægelse?	  
	  

• Vi	  vil	  få	  legepatruljen	  til	  at	  fungere	  i	  frikvartererne	  –	  og	  sørge	  for,	  at	  det	  er	  nemt	  at	  få	  fat	  i	  diverse	  
legerekvisitter.	  	  

• Vi	  har	  besluttet	  os	  for,	  at	  i	  alle	  undervisningsmoduler	  på	  mere	  end	  45	  minutter,	  vil	  der	  blive	  
gennemført	  5	  minutters	  –	  bevægelse.	  Udover	  vores	  eget	  righoldige	  idékatalog,	  der	  vil	  komme	  til	  at	  
ligge	  på	  PersonaleIntra,	  kan	  der	  hentes	  inspiration	  fra	  	  

• 	  http://www.saetskolenibevaegelse.dk.	  	  	  
• http://www.bufnet.kk.dk/Skole/SundhedMadOgMotion2/OegetSundhed/BoernIBevaegelse/movea

school/~/media/bufnet/Skole/SunhedMadOgMotion/Inspirationshæfte%20motion%20i%20klassen
.ashx.	  

• http://www.gigtforeningen.dk/om+gigtforeningens+arbejde/kampagner+og+initiativer/pauseboogie	  
http://www.firmaidraet.dk/sundhed-‐paa-‐arbejdspladsen/lej-‐spil-‐og-‐rekvisiter/leje-‐af-‐
rekvisitter.aspx	  

• Alle	  børn	  cykler	  på	  ekskursioner,	  der	  finder	  sted	  her	  i	  nærområdet	  Greve	  Museum,	  Arken	  m.m.	  
• Tage	  kontakt	  til	  diverse	  idrætsforeninger	  for	  at	  indgå	  i	  et	  samarbejde.	  


