


Trivsel og Bevægelse  
i Skolen 

 
- Introduktion 

!





År 2 – hvem og hvordan 

•  12 skoler – 6 gengangere og 6 nye 
•  6 skoler fra Fyn og 6 fra Jylland 

– Assens: 4 
– Odense: 2 
– Varde: 2 
– Holstebro: 2 
– Vejen: 1 
–  Ikast-Brande: 1 



Formål med dagen? 

•  Formålet med dagen er at give inspiration og forberede jer til 
den kommende indsats.  

•  Der vil blive arbejdet med aktiviteter, principper og 
fokuspunkter, som skal bruges i den kommende periode.  

 



Erfaringsudveksling	

Central	
gevinst	

Central	
udfordring		



HVORFOR???	

Hvad	skal	ændres	og	hvorfor?	



1 
Eleverne har en lang skoledag, hvor de sidder ned i 

lang tid. Hvis dagen ikke varieres mister de 
koncentrationen og bliver fraværende! 



2 
Krop og hjerne er ikke adskilte – men 

sammenhængende. Kroppen skal i langt højere 
grad inddrages aktivt i skolen i stedet for at 

tæmmes! 



3 
At ha’ det godt med sin krop og med bevægelse 

har betydning for trivslen nu og her – og i 
fremtiden. Alt for mange har for få gode 

oplevelser med bevægelse! 



4 
Mange elever motiveres af konkurrence, men for 

nogle elever har det den helt modsatte virkning. Vi 
skal styrke andre typer af motivation for 

bevægelse! 



5 
Klassetrivsel er fundamentet for en godt 

læringsudbytte. Gennem bevægelsesaktiviteter 
kan klassetrivslen styrkes. 



6 
Idrætsundervisningen er et fag, hvor de 

idrætsstærke brilierer, og de idrætsuerfarne har 
for svært ved at lykkes. Der skal sættes mere 

fokus på at få alle med! 



7 
Idrætsundervisningen har for meget fokus på 

aktivitet og intensitet, og for lidt fokus på 
læringsudbytte til alle elever! 



8 
Reformens tilskriver 45 minutters daglig 

bevægelse i skolen. ‘Trivsel og Bevægelse i Skolen’ 
er en hjælp til at opnå det på en god måde! 





Hvordan	kommer	det	4l	at	ske?	

Support	

Medarbejderudviklings	
program	

Konkrete	ak4viteter,	
forløb	og	materialer	
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Trivsel og Bevægelse  
i Skolen 

 
- brain breaks  

!



Hvad er brain breaks? 
•  Kort afbræk i den stillesiddende undervisning, hvor 

kroppen aktiveres 
 

•  En god brain break er: 
– Let at igangsætte 
– Inkluderer hele klassen 
– Kan afvikles inden for 5 min!  



Hvorfor brain breaks? 
•  Øge variationen i undervisningen og give pause til 

koncentrationen 
•  Øge motivation og give energi  
•  Styrke sociale relationer og klassetrivsel 
•  Sænke stressniveauet og øge velbefindende 

 
Social, psykisk og fysisk trivsel 



Fokus i brain breaks 



Sociale 
•  Fællesskab 
•  Grine sammen 
•  Samarbejde 
•  Evt. berøring 



Koordination 
•  Koordination og krydsbevægelser 
•  Mentale bevægelsesudfordringer 
•  Forbedrer koncentration og indlæring 



Puls 
•  Høj intensitet/puls 
•  Kondition eller styrke 
•  Skabe energi og motivation	
	
	

	
	
	
	
	
	



Velvære 
•  Øge fysisk og psykisk velbefindende 
•  Afspænde kroppen 
•  Sænke energiniveauet 



Mindst 2 BB om dagen 
•  Faste rammer 

–  5 minutter; igangsætning inkl. afrunding (signal).  
•  Faste aftaler  

–  Sæt brain breaks på skemaet – gns. to om dagen 
•  Fast del af undervisningen 

–  Forbered tidspunktet for bb – det optimale tidspunkt for alle findes ikke  
•  Formålsstyret  

–  Brug eksempelsamling og hjemmeside 
–  Lærerstyring à elevstyring 

 



Medskabelse og  
”Brain break-kasse” 

•  Temadag - opstartsdagen 
•  Eleverne finder (på) og nedskriver brain breaks 
•  Eleverne står for at igangsætte brain breaks 

Involvering, medinddragelse, engagement 
	
	



Trivsel og Bevægelse  
i Skolen 

 
- frikvarter 

!



Mål 

•  Indsatsen indebærer udarbejdelse af en frikvarterspolitik med 
tilhørende handleplan. 

•   Herunder skal der arbejdes med medarbejdernes rolle som 
understøttende for ’det gode frikvarter’ - både før, under og 
efter frikvarteret.  



	
PosiAv	vokseninvolvering	

–  Frikvartersregler/poli4k	=	trivsel	og	bevægelse	
–  Tre-4l-trivsel	(organiser	fælles	ak4vitet)	
–  Gårdvagt	→	trivselsvagt	
–  RekvisiQer	

Frikvarteret	



DET GODE 
FRIKVART

ER 

SYNLIGHED	 REKVISITTER	

REGLER	

RUM	

STEMNING	

RELATIONER	



Hvordan	får	vi	et	frikvarter,		
der	sparker	r…!!	

•  Synlighed	
–  Hvordan	synliggøres/reklameres	for		

mulighederne	i	frikvarteret?		
•  RekvisiTer	

–  Hvordan	kommer	rekvisiQerne	ud,	og	hvem	er	
ansvarlige?	

•  Regler	
–  Hvilke	regler	understøQer	det	ak4ve	frikvarter	og	

en	posi4ve	adfærd?		
•  RelaAoner	

–  Hvordan	kan	vi	inkludere	flere,	og	hvordan	skaber	
vi	posi4v	vokseninvolvering?		

•  Rum	
–  Hvordan	kan	vi	ak4vere	steder	på	skolen?	

•  Stemning	
–  Hvordan	skaber	vi	posi4v	energi	i	frikvarteret?		



Indsats 

•  Frikvarterspolitik 
–  Ansvar hos koordinationsgruppe 
– Workshop III: inddragelse af elever  
–  Opstartsdagen: prioritering og handling 

•  Trivselstaske 

•  Workshop III - frikvartersdagen 
–  Kursus for elever og medarbejdere 



Workshop III 

Kamp-	og	
fangelege	

Sjippe,	gøgl	og	
hoppeelasAk	

Indendørslege	 Lege	med	
kridt	



Trivsel og Bevægelse  
i Skolen 

 
- idrætsundervisning 



Idrætsundervisning 
– Fokus på hvad de skal lære - ikke hvad de skal lave 
– Fokus på forskellige succesoplevelser - ikke konkurrence 
– Fokus på forskellighed som en styrke – ikke en svaghed  
– Fokus på mangfoldige aktiviteter - ikke sportsgrene 
 
Opgaveorienteret vs. konkurrenceorienteret motivation 

 



Idrætslige	tema4kker	
	

Forløb	 Faglige	områder	 Foreslået	placering	

Idrætsludo	(BASIS)	 Ak4vitetsudvikling	
Samarbejde	og	

ansvar	
SEPT	 UDE	

Skills	 Kropsbasis	 Samarbejde	og	
ansvar	 OKT	 UDE/INDE	

Teambold	(BASIS)	 Boldbasis	&	boldspil	
Alsidig	

idrætsudøvelse	
NOV/DEC	 INDE	

Dans	og	udtryk	 Performance	
Alsidig	

idrætsudøvelse	
JAN	 INDE	

RedskabsakAvitet	 Redskabsak4viteter	
Alsidig	

idrætsudøvelse	
FEB	 INDE	

Parkour	 Kropsbasis/redskabsak4vitet	
Alsidig	

idrætsudøvelse	
APR	 INDE/UDE	

Disc	golf	 Boldbasis/teambold	
Krop,	træning	&	

trivsel	
MAJ	 UDE	

LSK	 Løb,	spring	og	kast	
Alsidig	

idrætsudøvelse	
JUNI	 UDE	



Trivsel og Bevægelse  
i Skolen 

 
- temadage 



•  Fokus	på	projektets	baggrund	og	formål	

•  Involvering	af	eleverne	i	indsatserne	

•  Skabe	fællesskab	på	mellemtrinnet	

	







Temadage	
(WORKSHOP	III)	 1.  temadag	

Opstartsdagen	
2.	temadag	
Skolernes	
moAonsdag	

3.	temadag	
Midtvejsdagen	

AUG-SEP	
(uge	34-35)	

SEPT-OKT	
(uge	38-41)	

OKTOBER	
(uge	41)	

MARTS	
(uge	9)	

ü  Frikvarter	 ü  Fokus	på	trivsel	
og	bevægelse	

ü  Involvering	af	
eleverne	

ü  Tradi4on	og	
fornyelse	

ü  Give	ekstra	skub	
4l	indsatsen	

ü  Formidling	4l	
omgivelserne	

ü  SDU	planlægger	
og	udfører	

ü  Medarbejdere	
assisterer	

ü  Program	fra	SDU	
ü  Medarbejdere	

udfører	

ü  Inspira4on	fra	
SDU	

ü  Medarbejdere	
udfører	

ü  Program	fra	SDU	
ü  Medarbejdere	

udfører	
	



Trivsel og Bevægelse  
i Skolen 

 
- centrale 

udfordringer 



1 
I vil møde modstand fra eleverne (lærerne og 

forældrene), der har været vant til noget andet. Vær 
afklaret om:  

Mål, vilkår og rammer! 



2 
I vil blive presset på tid. Vælg indfasningsstrategi, 

sæt jer fælles mål og hjælp hinanden.   



3 
Inddragelse af eleverne kræver tilvænning. Vær 
afklaret med at ting kan mislykkes, og at I nogle 

gange kan miste kontrollen.  



4 
Det er ikke et quick-fix. Forandring tager tid og 

energi – og kræver vedholdenhed.  



….og	så	4l	hallen!!	

J	


