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BEVÆGELSE I SKOLEN

Webinar stiller skarpt på, hvordan skoler og kommuner kan arbejde systematisk med at indarbejde 
bevægelse i undervisningen og understøtte trivsel og fællesskab i skolen. Webinaret er gratis og hen-
vender sig til forvaltninger, skoleledere og ressourcepersoner og andre med interesse for området.

PROGRAM

14.00 Velkommen
KL og Børne- og Undervisningsministeriet 

14.10 Status på bevægelse i skolen 
Søren Smedegaard giver et opdateret indblik i status på 
bevægelse i skolen – før-under-efter corona. Bevægelse 
har efterhånden være på den skolepolitiske dagsorden i en 
række år, men hvorfor er det, at bevægelse, børn og unge 
hænger godt sammen – og hvorfor lige i skolen? Søren 
giver et overordnet bud på ’hvorfor’ bevægelse i skolen, og 
hvad vi ved om bevægelsens betydning for børn og unges 
læring, trivsel og sundhed. Afsluttende stiller Søren skarpt 
på det svære men nødvendige spørgsmål ’hvordan går man 
fra intention til handling’ og giver sine perspektiver på, hvor-
dan implementeringsdagsordenen for bevægelse i skolen 
kan anskues.
Søren Smedegaard, uddannelses- og forskningsleder på  
læreruddannelsen, UCL & koordinator i FIIBL

14.30 Børn og unge som medskabere i bevægelsesarbejdet  
Bevægelse i undervisningen er et stort ønske for mange 
elever. Alligevel oplever flere elever fortsat at møde ind 
til en stillesiddende undervisning, hvor bevægelse bliver 
kondenseret til en løbetur rundt i skolegården. Danske 
Skoleelever sætter derfor fokus på, hvordan skolen kan 
indtænke eleverne som en aktiv ressource i bevægelsesar-
bejdet, og hvordan man kan integrere motion og bevægelse 
i skoledagen, så det motiverer og skaber læringslyst. Danske 
Skoleelever vil præsentere erfaringer fra elevråds- og fæl-
leselevrådsarbejdet, ligesom projektet KreAktive Unge ind-
drages som eksempel. 
Esther Vyff Petersen, formand for Danske Skoleelever

14.45 KORT PAUSE

LOKAL FORANKRING AF ARBEJDET MED BEVÆGELSE I SKOLEN 

14.50 Fælles indsats for bevægelse i Kolding Kommune 
I Kolding Kommune arbejdes der målrettet med at bringe 
idræt og bevægelse ind i skolerne. Centralt i forvaltningen 
tages der en række initiativer – blandt andet en koordineret 
indsats for et kommunalt idrætsskoleprojekt. Lokalt på 
Brændkjærskolen er indsatsen også taget op på strukturelt 
ledelsesniveau, hvor man gennem fælles processer for 
organisering, udviklingsplan og handleplaner har formået 
at gøre bevægelse i undervisningen nemt og sjovt for både 
lærere og elever. På den baggrund blev skolen i 2020 indstil-
let til den internationale bevægelsespris #BeActive Award 
af Dansk Skoleidræt og har endvidere medvirket i den 
nationale følgeforskning fra Det Nationale Forsknings- og 
Analysecenter for Velfærd.
Catharina Ørnsholt-Christoffersen, skoleleder på Brændkjær-
skolen i Kolding Kommune og Bjarne Foged, teamkoordinator 
Kolding Elite, Kolding Kommune 

15.10 Organisering i kommuner og på skoler, som under- 
 støtter systematisk arbejde med bevægelse i skolen 

Mange skoler arbejder ihærdigt med bevægelse, men ind-
satsen er ofte båret af ildsjæle og er ikke en del af skolens 
kultur. For at imødekomme den udfordring har Dansk Sko-
leidræt udviklet et særligt procesforløb til skoler og kom-
muner, hvor der arbejdes med at få skabt et fælles sprog og 
en fælles retning for arbejdet med bevægelse i skoledagen. 
Med udgangspunkt i et datasæt fra en lokal analyse, hvor 
lærere, pædagoger, ledere, forældre og elever spørges om 
deres oplevelse af bevægelse i skoledagen, gennemføres 
et lokalt procesforløb. Her arbejdes der med at få skabt en 
organiseret struktur, som, på sigt kan udvikle sig til en bære-
dygtig kultur. I oplægget vil Dansk Skoleidræt desuden for-
tælle om deres erfaringer med at skabe bevægelsesteams 
på skolerne, som forankres i skolens PLC.    
Christian Ditlevsen, afdelingsleder i Dansk Skoleidræt
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15.25 Inspiration til principper for motion og bevægelse
Skolebestyrelsens principper er en god vej til ledelsesmæs-
sig forankring på skolen. Skole og Forældre har udarbejdet 
et inspirationsprincip for motion og bevægelse, og oplæg-
get præsenterer, hvordan skolebestyrelsen kan blive en 
vigtig deltager for en skole med bevægelse i hverdagen. 
Torsten Topbjerg, medlem af Skole og Forældres forretnings-
udvalg 

15.40 Tid til spørgsmål 

15.45 KORT PAUSE

SAMARBEJDE MELLEM SKOLE- OG FRITIDSTILBUD  
OG LOKALE IDRÆTSFORENINGER  
 
15.50 Bevægelsesstrategier på alle skoler  
 i Vesthimmerlands Kommune

Med baggrund i en analyse af eksklusionen til specialklasser 
har Vesthimmerlands Kommune iværksat et arbejde om-
kring bevægelse. Én af indsatserne er en bevægelsesstrategi 
på alle skoler. Nogle skoler har etableret et tæt samarbejde 
med de lokale idrætsforeninger. Blandt andet på Aars Skole 
skal strategien bidrage til at realisere en vision om, at 90 pro-
cent af skolens elever er foreningsaktive i 2023. Dette kræ-
ver et tæt samarbejde mellem skole, forening og forvaltning.
Lene Juel Petersen, proceskonsulent, Vesthimmerlands Kom-
mune

16.05 Åben Skole – systematisk samarbejde mellem  
 skoler og foreningsliv om bevægelse

Et veltilrettelagt samarbejde mellem lokale idrætsforenin-
ger og skoler er med til at styrke elevernes trivsel, sundhed, 
læring og lyst til at bevæge sig i fritiden. I Slagelse Kommu-
ne arbejder kommunen gennem en strukturel tilgang med 
at skabe gode rammer for, at skoler og foreninger kan indgå 
i åben skole-samarbejder. 
Signe Vig Jensen, specialkonsulent i Center for Kultur, Fritid og 
borgerservice, Slagelse Kommune 

16.20 Tid til spørgsmål 

16.25 Tak for i dag 
KL
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Webinaret er arrangeret af KL, Børne- og Undervisningsministeriet, Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen, Skole og Forældre,  
Danske Skoleelever, Dansk Skoleidræt, DGI og Danmarks Idrætsforening
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