
Motion og bevægelse: 

Status: 
 

Vurdering af 
nuværende 
praksis 

Visioner  Handleplan – 
hvad vil 
videreudvikle? 
 
Herunder:  
Opfølgning 
Tovholder 

Succeskriterier  
 
 

SFO strukturerede 
tiltag hver dag 

    

Tune-grupper: 
Bevægelse tre gange 
om ugen og efter 
behov 

    

Cooperativ learning 
og bevægelseslæring 

    

Samarbejde mellem 
skole og Tune 
Idrætsforening 

    

KFI-samarbejdet og 
trivselsundersøgelser 

    

De store elever laver 
forløb for de små. 
Venneklasser 

    

  Teamaftaler løft af 
dette område 

  

  Som læs-lær-lær-
kursus, hvor det 
fællesfundament er 
der. At bruge 
bevægelse i 
undervisning. Et 
inspirerede oplæg og 
derefter planlægning 

  

  Elever medinddrages 
rigtig meget i forhold 
til mål og læring. At 
være med til studere 
og skabe sin dag 

  

 

Vision Motion og bevægelse: 

SFO strukturerede tiltag hver dag - to tiltag. 

Tune-grupper: Bevægelse tre gange om ugen og efter behov 

 Indskoling med morgenmotion 

Indlæring: Walk and talk og diskussion rundt om skolen. Hurtig leg Brian-breaks 
Ikke at snakke mere end 10 minutter 

Cooperativ learning og bevægelseslæring 
Staveplader mv 

Samarbejde med andre SFOer 

Samarbejde mellem skole og Tune Idrætsforening 

At kigge på den enkelte elev - ikke alle lærer bedst på denne måde. Se påden enkelte ikke generalisere. Har det effekt 

af det, vi gør 

Metoden gøres individuelt, men fokus på fælles og individielt 

KFI-samarbejdet og trivselsundersøgelser 

De store elever laver forløb for de små. Venneklasser 

Differentieret tilbud fx dygtige inden for en sportsgren. Kønsspecifikke forløb.introduktion til mere særprægede 



sportsgrene. Legepatrulje 

At sparre om bevægelse ind i skolens hverdag - fælles tanke om indlæring og bevægelse 

At være meget håndfaste og præcise / struktur. Meget præcist og enkelt 

Ressourcebank 

Udeliv. Ude-undervisning. Ud at arbejde i skoven 

Teamaftaler løft af dette område 

Lærer laver et forløb, som denne vil gøre 

Som læs-lær-lær-kursus, hvor det fællesfundament er der. At bruge bevægelse i undervisning. Et inspirerede oplæg og 

derefter planlægning 

At møde ildsjæle inden for et område 

 

Handling Motion og bevægelse: 

Fast forløb hver årgang idrætstimer; fx atletik på 5. årgang på Greve Stadion 

Kursus og dermed fælles begreb og ønske/værdi / kursus med inspiration og derefter teamarbejdet og årsplan 

Individuel planlægning i team, men med et SKAL , hvor bl.a. effekt kan måles.(mål udfra effekt, effektmåling og 

evaluering 

Med i årsplan 

Elever medinddrages rigtig meget i forhold til mål og læring. At være med til studere og skabe sin dag 

 

Beslutning Motion og bevægelse: 

 
 
 

 

Og når beslutningen er taget, så udfylder vi lige dette: 

Status: 
 

Vurdering af 
nuværende 
praksis 

Visioner  Handleplan – 
hvad vil 
videreudvikle? 
 
Herunder:  
Opfølgning 
Tovholder 

Succeskriterier  
 
 

     
     
     
 

 

 


