
Dansk Skoleidræt
- MINDST 45 MINUTTERS IDRÆT, MOTION OG BEVÆGELSE – HVER DAG!

Savner du inspiration til, hvordan din skole kan få 45 minutters daglig bevægelse?
Hent inspiration hos skoleidrættens egen interesseorganisation.

DEN FAGOPDELTE 
UNDERVISNING

DE OBLIGATORISKE 
TEMAER

DEN UNDERSTØTTENDE 
UNDERVISNING

ØVRIGE AKTIVITETER

SÆT SKOLEN I BEVÆGELSE
Bevægelse og læring i 
alle skolens fag. 

Læs mere på 
sætskolenibevægelse.dk 

IDRÆTSUNDERVISNINGEN
-  Skoleidrætsmærker
-  Kroppen i Skolen 
   (Kurser/inspirationsmaterialer)
-  Diverse idrætslitteratur/  
 inspiration

STYR PÅ SUNDHEDEN
Daglig bevægelse og den røde 
tråd i sundhedsundervisningen.

Læs mere på
styrpaasundheden.dk 

SKOLESPORT
Bevægelse og trivsel for 
især de idrætsusikre. 

Læs mere på
skolesport.com 

DEN ÅBNE SKOLE
I samarbejde med lokale 
idrætsforeninger

STÆVNER/TRÆF
Arrangeret af den lokale 
skoleidrætskreds

SKOLEIDRÆTSAKTIVITETER
Fx Høvdingebold i Skolen,
Skolernes Motionsdag

LEGEPATRULJEN
Bevægelse og trivsel i 
frikvartererne (0.-3./4.kl.).

Læs mere på
legepatruljen.dk 

GAMEBOOSTERS
Bevægelse og trivsel i 
frikvartererne (4./5.–7.kl.).

Læs mere på
gameboosters.dk 

GÅBUS
Bevægelse og trivsel 
på vej til skole.

Læs mere på 
gåbusser.dk 

IDÉER TIL MOTION & BEVÆGELSE I:



Mindst 45 minutters idræt, motion 
og bevægelse i skolen – hver dag!
> Dansk Skoleidræt udgiver primo december 2013 et temanummer af magasinet  
 Idræt i skolen, der omhandler idræt, motion og bevægelse i den nye skolereform.

> Temanummeret udsendes til alle landets skoler og kommuner, men du kan   
 sikre, at der lander et eksemplar på dit skrivebord ved at give os dine    
 kontaktoplysninger – i dag!

> Temanummeret følges op med et pædagogisk initiativ, der kan  inspirere til,   
 hvordan DIN skole kan implementere 45 minutters daglig bevægelse.    
 Hvis du vil vide mere om initiativet, så giv os dine kontaktoplysninger - i dag!

> Hvis du ønsker det, kan vi også sende dig yderligere oplysninger om vores   
 øvrige bidrag til idræt, motion og bevægelse i skoledagen.

Hent inspiration til idræt, motion og daglig bevægelse

JA TAK, jeg vil gerne

 modtage et personligt eksemplar af det særlige  
 temanummer af Idræt i skolen i december. 

  kontaktes vedrørende et pædagogisk initiativ om  
 45 minutters idræt, motion og bevægelse. 

 modtage Dansk Skoleidræts nyhedsbrev. 

> Jeg vil gerne kontaktes og høre mere om   
 følgende projekter: 

  Skolesport 

  Legepatruljen / Gameboosters 

  Sæt Skolen i Bevægelse 

  Gåbusser 

 

Kontaktoplysninger: 

Navn    

Skole  

Mail  

Tlf:  


