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Spørgsmål	  1:	  Hvordan	  arbejder	  I	  med	  motion	  og	  bevægelse	  allerede	  nu?	  
- Fodbold	  
- Dans	  
- Badminton	  i	  samarbejde	  med	  forening	  
- Karate	  i	  samarbejde	  med	  karateklub	  
- Gamle	  lege	  
- MGP	  
- Bevægelsesuger	  
- Tovtrækning	  
- Løb	  (primært	  i	  ferier)	  
- Sanglege	  
- Svømmehal	  
- Store,	  runde	  bolde	  (bliver	  specielt	  brugt	  til	  børn	  med	  særlige	  udfordringer)	  
- Bevægelse	  bliver	  brugt	  som	  læringselement	  i	  forhold	  til	  udvikling	  af	  sociale	  kompeten-‐

cer	  	  
- Bl.a	  .	  overholde	  regler,	  teamsamarbejde,	  tab	  og	  vind	  m.m.	  
- 0.kl.	  løber	  hver	  dag.	  
- Hente	  opgaver:	  diktat,	  find	  bogstavet,	  scan	  koden	  o.lign.	  
- Musicalprojekter	  	  
- Idrætsdag	  
- Svømning	  
- Legegården	  indbyder	  til	  motion.	  
- Rollespil	  
- Cykelture	  med	  forældre.	  
- Cooperative	  Learning	  (CL)	  
- Værksteder	  med	  fysiske	  aktiviteter/læringsstile.	  

	  
Spørgsmål	  2:	  Hvad	  kendetegner	  jeres	  arbejde	  med	  motion	  og	  bevægelse	  i	  dagligdagen?	  

- Børnene	  er	  mere	  i	  balance	  efter	  bevægelse	  og	  har	  lettere	  ved	  at	  koncentrere	  sig	  om	  
f.eks.	  spil	  og	  andre	  stille	  aktiviteter.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

- Vores	  faciliteter	  til	  motion	  og	  bevægelse	  lever	  ikke	  op	  til	  intentioner	  i	  reformen.	  
- ”Idræt”	  er	  styret	  af	  den	  kultur,	  at	  idræt	  er	  noget	  med	  omklædning	  og	  bad	  i	  idrætssale-‐

ne.	  
- Det	  gør	  sig	  imidlertid	  ikke	  gældende,	  når	  vi	  taler	  om	  motion	  og	  bevægelse.	  
- Inddrager	  bevægelse	  i	  den	  daglige	  undervisning.	  
- Vi	  har	  mange	  spredte	  tiltag,	  men	  endnu	  ikke	  et	  fælles	  fokus.	  

	  
Spørgsmål	  3:	  Hvad	  er	  jeres	  vision	  for	  arbejdet	  med	  motion	  og	  bevægelse?	  

- Medarbejderne	  er	  bevidste	  om,	  hvilken	  betydning	  motion	  og	  bevægelse	  har	  for	  børns	  
læring.	  

- Dagligt	  motionsbånd	  med	  lærer-‐	  pædagog.	  
- Idebank	  til	  bevægelse	  i	  alle	  fag.	  
- 1	  dag	  om	  ugen	  F.eks.	  onsdag,	  hvor	  alle	  klasser	  bevæger	  sig	  og	  der	  gives	  plads	  til	  samar-‐

bejde	  og	  planlægning	  lærer-‐pædagog.	  
- Mål	  for	  samarbejdet	  med	  foreninger	  m.m.	  
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- Fokus	  på	  bevægelsesmiljøer.	  
- Motion	  og	  bevægelse	  skal	  give	  mening	  for	  børn	  og	  forældre.	  
- Pauseboogie.	  
- Bevægelse	  er	  tænkt	  ind	  i	  alle	  fag,	  ligesom	  læsning	  er.	  
- Vi	  har	  en	  stor	  multihal	  ,	  hvor	  der	  er	  plads	  til	  mange	  aktiviteter	  på	  samme	  tid.	  
- Læringsmiljøer	  der	  indbyder	  til	  bevægelse,	  der	  er	  streger	  at	  følge	  på	  gangene,	  bogsta-‐

ver,	  tal,	  o.lign.	  
- Bevægelsesmiljøer,	  ting	  der	  er	  til	  at	  hoppe	  på	  o.lign.	  
- Nogle	  faglige	  inspirationsdage	  for	  alt	  personel	  på	  skolen,	  hvor	  vi	  sammen	  med	  instruk-‐

tører	  udefra	  kan	  få	  øje	  på	  al	  den	  ”gemte”	  motion	  og	  bevægelse	  en	  skoledag	  kan	  byde	  
på.	  Altså	  en	  bevidstgørelsesproces	  for	  personale,	  forældre	  og	  elever.	  

- Vi	  skal	  arbejde	  målrettet	  på	  sammen	  med	  forældrene	  at	  få	  elever,	  som	  i	  højere	  grad	  
selv	  går	  eller	  cykler	  til	  skole.	  

- Vores	  bevægelsesfilosofi	  skal	  også	  formuleres	  i	  en	  elevudgave	  på	  linje	  med	  klasseregler	  
som	  en	  del	  skolens	  kultur.	  

- I	  opstartsfasen	  kan	  det	  være	  en	  god	  ide	  med	  en	  slags	  bevægelseskanon	  forstået	  som	  et	  
arbejdsredskab	  med	  konkrete	  tiltag	  tilpasset	  børnenes	  trin,	  alder	  og	  motorik.	  
	  

Spørgsmål	  4:	  Hvordan	  vil	  I	  konkret	  arbejde	  videre	  med	  at	  udvikle	  den	  motion	  og	  bevægelse?	  
- Bevægelse	  skal	  på	  dagsorden.	  
- Ideer	  skal	  deles	  til	  alle.	  
- En	  arbejdsgruppe	  der	  samler	  ideer	  og	  sætter	  arbejdet	  i	  gang.	  
- Flere	  er	  begyndt	  at	  tænke	  bevægelse	  ind	  i	  andre	  sammenhænge	  end	  lige	  idrætsti-‐

merne.	  
- Venskabsklasserne	  skal	  effektiviseres	  og	  gå	  hele	  vejen	  op.	  
- Videreudvikling	  af	  skolens	  bevægelsesfilosofi. 	  
- CL	  -‐kursus	  til	  alle	  ønskes.	  For	  i	  det	  er	  der	  meget	  bevægelse.	  

	  
	  


