
Kontrakt om Partnerskaber 

 

mellem Tune Idrætsforening og Tune Skole 

Titel: Faglig fordybelse og motion 

Fag/emner: Alle fag i faglig fordybelse og motion 

Formål: Herunder Partnerskabets langsigtede perspektiv 
 
Forankring af samarbejde mellem skole og idrætsforeningen til gavn for elevernes fortsatte fysiske aktivitet i 
skole og i fritid; dermed målet om fortsat samarbejde årene fremover.  
 
At se på bæredygtigheden i samarbejdet mellem frivillig organisation og skole i fastere og mere forpligtende 
samarbejde 
 
Øget koncentration hos deltagerne både i fordybelsestiden og i idrætsaktiviteterne.  
 
Faglig fordybelse og motion er en del af Understøttende undervisning. Ved at knytte Faglig fordybelse og 
motion sammen vil vi stå i den situation, at nogle elever, som faktisk ikke har brug for lektiehjælp/faglig 
fordybelse og som alene vælger tilbuddet på grund af idrætsaktiviteterne, skal aktiveres på en sådan måde, 
at det samlede tilbud bliver rigtig interessant. 
 
At inkludere elever via understøttende undervisning for yderligere faglig og social læring. 

 

Beskrivelse af indhold: Fagligt, pædagogisk, didaktisk indhold 
 
Styrkelse af elevernes motivation for læring i sammenhæng med fysisk aktivitet.  
Øget læring bl.a. via flere voksne til hjælp i fordybelsestiden 
Løft af fagligheden i tilbuddet (aktivitet og større koncentration og dermed faglighed). 
Ved at forbinde sportslige aktivitet og fordybelsestid skal den almindelige lektiehjælp  gøres mere attraktiv 
for eleverne 
 
Faglig fordybelse og motion tilbydes vores 2. og 3. klasser. Faglig fordybelse og motion foregår to timer om 
ugen for 2. klasserne og tilsvarende for 3. klasserne. Faglig fordybelse og motion består af en idrætsdel, 
hvor der tilbydes to populære sportsgrene. Sportsgrenene skiftes over året, så eleverne får tilbudt flere 
forskellige former for idræt i forløbet. Hertil kommer selvfølgelig den faglige fordybelse.  
Partnerskabet Tune Idrætsforening vil stille med frivillige Faglig fordybelse-medhjælpere og instruktører til 
idrætsdelene. I alt drejer det sig om 6-8 voksne.  
Tune SFO vil stille med 2 pædagoger, der indgår i idrætsdelen; skolen stiller med én lærer som ansvarlig for 
fordybelsestiden 
 

Fælles mål/trinmål: Hvilke fælles mål/trinmål understøtter samarbejdet? 

 

Fælles mål og trinmål indgår inden for de enkelte fag, der indgår i elevernes ønske om faglig fordybelse i de 

enkelte fag. 

 

Særligt for idræt gør følgende sig gældende: 

Motionsdelen i Faglig fordybelse og motion skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 



færdigheder, der sætter dem i stand til at: 

• Kontrollere grundlæggende bevægelser, først og fremmest gå, løbe, hoppe, hinke, vende og dreje, 

• bruge spænding og afspænding, 

• udføre simple balancer og krydsfunktioner, 

• deltage i og forstå enkle idrætslige lege, 

• vise fortrolighed med bløde, hårde, faste og løse redskaber, 

• udføre enkle handlinger, først og fremmest kaste, gribe, sparke, 

• aflevere og modtage med forskellige boldtyper, 

• spille enkle boldspil med få regler, 

• udtrykke forskellige figurer kropsligt, 

• deltage i lege og leglignende opvarmningsformer, 

• udføre enkle grundtræningselementer, 

• kende til kroppens reaktion på fysisk aktivitet, 

og for 3. klasserne hertil: 

• beherske flere former for løb, spring og kast 

• sammensætte grundlæggende bevægelser som løb-spring, løb-kast, afsæt-landing, rulle-hop og hop-

fald 

• udvise sikkerhed i balance og krydsfunktioner 

• deltage i regelbaserede holdidrætter og små- og minispil 

• kende til grundtræningselementerne udholdenhed, bevægelighed, styrke, koordination og kondition 

• kende til måling af hvile- og arbejdspuls 

 

Varighed/periode/sted: hvor mange timer/dage over hvor lang tid. Hvor finder undervisningen sted? 

Tidsplan: for planlægning, afvikling og evaluering 

 

Tune Idrætsforening og Tune Skole har i skoleåret 2013/2014 samarbejdet om ovenstående. Her fik alene 

3. klasserne tilbuddet. Ca. 40 procent af eleverne på 3. årgang deltog. Tune Skole lægger op til, at 

deltagelse i Faglig fordybelse forventes i stor grad på trods af, at deltagelse i lektiecafeer i og med det 

politiske spil i denne periode er frivillig. 

Der kan derfor ikke siges noget endeligt om antallet. Der er i alt 147 elever på årgangene. Mon ikke 60-70 

procents deltagelse kan forventes. 

Forløbet evalueres på samme vis som i indeværende år. Det vil sige interview af implicerede voksne (skole 

og idrætsforening) og spørgeskema til elever og forældre.  

 

Økonomi/ressourcer: Hvilke medarbejderressourcer indgår? Afholdelse af aktivitetsudgifter. 

 

I skoleregi: 

Udgifter til personalet (én lærer og to pædagoger) i 21 uger á 4 timer.  

Udgifter til afholdelse af lektiekursus sammen med de frivillige fra Tune Idrætsforening. 

Udgifter til diverse materialer og bøger, der skal indgå i Fordybelsestiden.  

Udgifter til afholdelse af evaluering – hermed udgifter til forplejning i mindre omfang til deltagerne.  

 

 

I Tune Idrætsforenings regi: 

Udgifter i form af honorar til de frivillige i projektet. 

Udgifter til tovholder. 

Udgifter til lektiekursus.  

Udgifter til materialer.  



 

Udgifterne i skoleåret 2013/2014: 

 

Tune Skoles: 

Udgift på ca. 20.000 kr.  

 

Tune Idrætsforenings: 

Udgift i alt på 40.000 kr. 

 

I 2013/2014 har vi modtaget midler fra Undervisningsministeriet for i alt 105.000. Da kursusdel i skoleregi 

mm ikke er endelig afholdt, er det fulde beløb for LektieCafe for eet hold ikke brugt fuldt ud i skoleregi, men 

dette er ikke gældende for Tune IF, der har brugt samtlige midler.   

 

Der må forventes et udgiftsniveau, som forøges i og med vi har to store hold i kommende skoleår 

”014/2015.  Tune Skole ansøger om midler via kommunal pulje ”Pulje i skoleåret 2014/2015 til 

understøttelse af partnerskaber”. Tune Skole vil søge om udgiftsdækning på materialer og løn til 

deltagende pædagoger og en lærer.  

Tune Idrætsforening søger øgede midler via Center for Kultur og Fritid. Det vil dreje sig om 60.000 kr. til 

honorering af frivillige og tovholder.  

 

Kontaktoplysninger: Navn, tlf.nr., e-mail på både ledelses- og udførende niveau. 

For Tune Skole: Lars Djuraas, telefon 43 97 32 50 eller 43 97 35 60 

For Tune Idrætsforening: Pauli Krone Christensen, telefon 29 46 48 69 

 

Underskrifter: 

Dato:    Dato: 

________________________________  __________________________________ 

For skolen    For samarbejdspartner 


