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FOR SKOLEOMRÅDET I TÅRNBY KOMMUNE

FORORD
Bevægelse er vigtig! I Tårnby Kommunes ”Sammenhængende
Børne- og Ungepolitik 2019-2022” fremhæves vigtigheden af
at skabe gode rammer for en aktiv bevægelseskultur, som
understøtter, at børnene er fysisk aktive.
Forskningen viser, at bevægelse har en positiv effekt på
elevers læring, motivation og trivsel1, og det er væsentligt, at
børn og unge bliver bevidste om, at bevægelse kan fremme
sundhed og livskvalitet.
I Tårnby Kommune ser vi bevægelse som et af flere redskaber
til at skabe en mere aktiv og varieret skoledag. Bevægelse
skal være en naturlig del af skoledagen for alle børn og unge,
og der lægges op til, at undervisningen tilrettelægges på nye
måder.
Det er den daglige bevægelse, der er vigtig. I idrætstimer, til
kommunale bevægelses- og idrætsarrangementer osv. gøres
en særlig målrettet indsats for at motivere børn og unge til
bevægelse. Men børn og unge kan ikke nøjes med at bevæge
sig på særlig udvalgte dage om ugen eller året. Det er mindst
lige så vigtigt, at bevægelsesaktiviteter foregår som en
naturlig del af børnenes hverdagsliv – i hjemmet, i skolen og i
fritiden.
Strategien er udarbejdet af skolekonsulent Caroline Lund
sammen med følgegruppen Tårnby Kommunens Bevægelses
– og Idrætsnetværk
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“Fysisk aktivitet - læring, trivsel og sundhed i folkeskolen”, Vidensråd for Forebyggelse, 2016

Vision for bevægelse i Tårnby Kommune

Hvad er bevægelse?

I Tårnby Kommune er bevægelse en
integreret del af skolens praksis og elevernes
hverdag. Gennem bevægelse øges elevernes
læring, motivation og trivsel, ligesom
sundheden fremmes hos børn og unge.

Bevægelse er et bredt begreb, som dækker
over forskellige former for fysisk udfoldelse,
der kan gennemføres på mange måder i løbet
af skoledagen.

Skolerne må derfor sikre, at der arbejdes
inden for følgende syv bevægelsesformer:
•
•
•
•
•
•
•

Aktiv transport
Frikvartererne
Bevægelse integreret i undervisningen
Aktive pauser i undervisningen
Åben skole koblet med bevægelse
Fysisk aktivitet
Idrætsfaget

I Tårnby Kommune ser vi bevægelse som et
fælles anliggende, hvor alle lærere og
pædagoger i skole og SFO tager ansvar. Det
betyder ikke, at der nødvendigvis skal
planlægges bevægelse ind i al undervisning.
Det betyder, at man som team gør det til et
fælles mindset og en fælles opgave at sørge
for, at eleverne får bevæget sig dagligt. Det er
et felt, hvor der skal eksperimenteres og
afprøves forskellige typer og tidspunkter for
bevægelse, så vi får erfaringer med, hvad der
fungerer godt, hvornår bevægelsen giver
mening, og hvornår en bevægelsesaktivitet
evt. kan være forstyrrende for elevernes
læring.

Bevægelsesmodel for
Tårnby Kommune

Model: Janus Fernhammar og Caroline Lund, 2018.

Modellen tjener som fælles forståelsesramme
for, hvordan vi taler om bevægelse i Tårnby
Kommune. Modellen er udviklet med inspiration
fra Antonovsky2 og Moser3.
Modellen illustrerer syv former for bevægelse.
Inden for hver bevægelsesform findes en række
bevægelsesaktiviteter.

Modellens ydercirkel illustrerer, hvordan
bevægelse kan skabe nye læringsrum, der både
rummer det kognitive, det personlige, det sociale
og det fysiske læringsområde. I hver
bevægelsesaktivitet ligger en potentiel ressource
i forhold til barnets læring på alle fire
læringsområder. Ydercirklen skal ses som et hjul,
der kan drejes i forhold til hvilket læringsområde,
der arbejdes med.

I modellens centrum findes nøgleordene:
Begribeligt, håndterbart og meningsfuldt. En
forudsætning for, at arbejdet med bevægelse
lykkes, er, at eleverne præsenteres for
bevægelsesaktiviteter, der er forståelige, mulige
at løse og værd at engagere sig i.
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Antonovsky; Helbredets mysterium – at tåle stress og
forblive rask, 2005
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Shilhab, Steffensen; Nervepirrende pædagogik, 2007
kap. 6

Mål og præcisering af de syv former for
bevægelse
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Aktiv transport
Målet er, at børn og unge benytter
aktiv transport i hverdagen.

Vi vil:
- Hjælpe vores børn med at få sunde
transportvaner
- Understøtte, at alle børn selv bevæger sig
til og fra skole til fods eller på cykel – hver
dag!
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http://www.abc-abc.dk/
https://skoleidraet.dk/gaabus/forside/

Målet er, at skolerne understøtter fysisk
aktive frikvarterer.

Vi vil:
- Udvikle fysiske rammer, der understøtter
muligheden for bevægelsesaktiviteter
- Tilrettelægge frikvarterer, så de fremmer
bevægelse

Vi kan:
- Bruge aktiv transport ifm. ekskursioner
- Deltage i ABC - Alle Børn Cykler4
- Afholde cykellistprøve
- Etablere gåbus5
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Frikvartererne

Vi kan:
- Lave bevægelsesområder – tjek skolegård
og udearealer. Er der plads til alle børns
behov for bevægelse?
- Tilbyde åbne gymnastiksale, tilgængelige
materialer/grej, aktiviteter
- Tilbyde voksenstyrede
bevægelsesaktiviteter
- Etablere Legepatrulje6, Gamebooster7

6
7

https://skoleidraet.dk/legepatruljen/forside/
https://skoleidraet.dk/gameboosters/forside/

3

Bevægelse integreret i
undervisningen

Målet er, at bevægelse anvendes som et
redskab til at skabe variation og
motivation i undervisningen.
Bevægelse skal her forstås som noget,
der gør abstrakt viden nemmere at
forstå. Kroppen og bevægelserne bruges
til at fremme børnenes forståelse og
dermed læring

Vi vil:
- Udvikle fagene, så bevægelse kan
integreres i det faglige indhold
- Samarbejde om bevægelse i teamet
- Arbejde målrettet med at begrunde
hvorfor og hvordan bevægelse bliver
inddraget i praksis
- Præcisere og systematisere
bevægelsesaktiviteter
Vi kan:
- Anvende Claus Ottesens model:
Bevægelsestyper integreret i
undervisningen (Se bilag 1)
- Anvende færdigproducerede
bevægelseskoncepter fx Leg på Streg8
- Udpege bevægelsesansvarlige i teamet,
der sørger for at bevægelse bliver et fast
punkt på møderne
- Inddrage hjemmearenaen med
bevægelseslektier, der skal løses sammen
med familien
- Lave procesforløb, aktionsforløb, coteaching evt. med skolekonsulenten
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https://www.cancer.dk/legpaastreg/

4

Aktive pauser i
undervisningen

Målet er, at aktive pauser indlægges som en
naturlig del af undervisningen. Aktive pauser
er korte, ofte fysisk aktive pauser i
undervisningen, som giver hjernen en pause
og dermed får ny energi til det videre
arbejde.
Forskning har vist, at korte fysiske pauser før
og efter boglig undervisning fremmer
læringsparathed, koncentration og
konsolidering af det lærte.
Vi vil:
- Skabe øget motivation og trivsel
- Skabe øget opmærksomhed og
koncentration og derved skabe mere
energi
Vi kan:
- Variere indholdet af aktive pauser
afhængigt af, hvad vi ønsker at opnå9
- Benytte B-box10, der inddrager eleverne i
planlægningen af aktive pauser
- Tilrette undervisningen, så der indlægges
aktive pauser, hver gang der skiftes til ny
aktivitet

5

Åben skole koblet med
bevægelse
Målet er, at børn og unge får et større
kendskab til samfundet og foreningslivet
og de muligheder, som de rummer.

Vi vil:
- Sætte bevægelsesglæden i centrum, for
at motivere børn og unge til at få sunde
bevægelsesvaner i og uden for skolen
- Samarbejde med Naturskolen og de
lokale idrætsforeninger om forskellige
bevægelsesaktiviteter- og forløb
- Hjælpe børn og unge til at få et aktivt
fritidsliv
Vi kan:
- Deltage i Tårnby i Bevægelse (uge 41)
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http://trivselogbevægelse.dk/index.php/brainbreaks/
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https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/inspirati
on-og-materialer/b-box/
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Fysisk aktivitet
Målet er, børn og unge oplever
bevægelsesglæde og øger den
fysiske og mentale sundhed.

Vi vil:
- Skabe fællesskabsfremmende
aktiviteter med motion og bevægelse
for øje
- Øge kropslige færdigheder
- Deltage i de fælleskommunale
bevægelses- og idrætsarrangementer
Vi kan:
- Lave motionsdag, idrætsdag m.m.
- Fokusere på motorisk træning

7
Vi vil:
-

Idrætsfaget
Målet er, at børn og unge udvikler
deres kropslige, idrætslige,
sociale og personlige kompetencer

Fokusere på, hvad vi skal lære frem for
hvad vi skal lave
Styrke sammenhængen mellem teori og
praksis
Udvikle elevernes fagsprog inden for
bevægelse og idræt

Vi kan:
- Skabe en øget sammenhæng og progression
mellem undervisningsforløb inden for
udvalgte idrætsområder
- Udvikle en ”rød tråd” i
idrætsundervisningen

Hvordan arbejdes der med strategien
Bevægelsesstrategien for skoleområdet er
forpligtende for ledelser og medarbejdere på
skoleområdet. Arbejdet med strategien finder
sted gennem kommunale og lokale indsatser.

Arrangementerne har til formål at skabe
bevægelsesglæde for alle eleverne i Tårnby
Kommune samt skabe sammenhængskraft
mellem alle kommunens skoler. I skrivende stund
er der følgende kommunale arrangementer:
(Disse kan varieres)

Kommunale bevægelsesindsatser
Det kommunale Bevægelses- og idrætsnetværk
(bestående af to lærere/pædagoger fra hver
skole) mødes 4-5 årligt, hvor der arbejdes for,
hvordan bevægelses- og idrætsområdet styrkes i
Tårnby Kommune

Klassetrin

Derudover er netværket hvert år arrangører af en
række kommunale bevægelses- og
idrætsarrangementer.

4. klasse
5. klasse
4. – 8. Klasse

0.
1.
2.
3.

klasse
klasse
klasse
klasse

Aktivitet
Gamle Lege
Tårnby Games
Idræt på Fortet
Bordtennis- og
badmintontræf
Kidsvolley
Svømmestævne
Idrætsdag

Lokale bevægelsesindsatser
For at sikre ejerskab og mening skal hver skole
udarbejde en lokal handleplan på baggrund af
den kommunale strategi. Skolen udvælger selv
hvilke bevægelsesform(er), der arbejdes med i
henhold til Tårnby Kommunes Bevægelsesmodel.
Den lokale handleplan udarbejdes af skolens

Vi gør det sammen!
Hvis vi skal gøre en
forskel, skal vi gøre
det sammen

ledelse og skolens bevægelsesansvarlige evt. med
sparring fra den kommunale skolekonsulent på
området. Handleplanen er tænkt dynamisk.
Skolen evaluerer handleplanen årligt og
evalueringen danner grundlag for drøftelser af,
om der skal justeres i handleplanen. Den lokale
handleplan kan udarbejdes ud fra skabelonen på
bilag 2.

Rollefordeling
Aktørernes funktion i arbejdet med strategien:

Lærere og pædagoger

Deltage aktivt i samarbejde om udvikling af en
skoledag med bevægelse for øje.

Ressourcepersoner (bevægelsesvejledere eller
bevægelsesansvarlige)

Repræsentant(er) i Bevægelses- og
idrætsnetværket
• inspirere, sparre og understøtte
udvikling af praksis gennem fx oplæg,
diskussioner, aktiviteter eller
fagdidaktisk supervision
• Samarbejde med ledelsen om at
udarbejde lokale handleplaner, der
anviser, hvordan
”Bevægelsesstrategien for
skoleområdet” skal implementeres
lokalt.

Ledelsen

Skabe rammer for et lokalt samarbejde

Tårnby Kommune

Skabe rammer for samarbejde på tværs af
skolerne, formidle kontakt mellem skoler og
ressourcepersoner samt deltage som sparring
til udarbejdelsen af lokale handleplaner.
Sikre løbende evaluering gennem dialog med
ledelsen.

Evaluering
Bevægelsesstrategien for skoleområdet skal løbende evalueres i relevante netværk. I evalueringen vil vi
udfordre målsætningerne for de syv bevægelsesformer:
• Børn og unge benytter aktiv transport i hverdagen
• Skolerne understøtter fysisk aktive frikvarterer
• Bevægelse anvendes som et redskab til at skabe variation i undervisningen
• Aktive pauser indlægges som en naturlig del af undervisningen
• Børn og unge præsenteres for forskellige bevægelsesaktiviteter og -forløb i samarbejde med lokale
aktører
• Børn og unge oplever bevægelsesglæde og øger den fysiske og mentale sundhed
• Børn og unge udvikler deres kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer
Bevægelsesstrategien revideres senest i 2024.

Bilag 1
Bevægelsestyper integreret i undervisningen af Claus Ottesen, 2014
Claus Ottesen, lektor og ekspert i bevægelse og læring, og implementering af bevægelse i skoler, påpeger, at
der er et behov for, at der arbejdes målrettet med at forbinde bevægelse med en begrundet praksis på
skolerne. Spørgsmålene; hvad, hvem, hvor, hvordan og hvornår bør diskuteres, når der drøftes, hvordan
bevægelse kan integreres i skolens praksis og dagligdag. Men det vigtigste spørgsmål, som danner afsæt for
alle ovenstående overvejelser, er hvorfor-spørgsmålet.
En begrundet praksis er kendetegnet ved, at man er bevidst om, hvilke læringsmål, der er i centrum, når
man igangsætter en given bevægelsesaktivitet. En begrundet praksis indeholder en klar definition af
bevægelsesaktivitetens læringsmål – hvorfor anvender vi lige netop denne aktivitet og hvad ønsker vi at
opnå med aktiviteten?
Claus Ottesens model har udviklet en didaktisk BIU-model (bevægelse integreret i undervisningen), som har
til formål at præcisere og systematisere bevægelsesaktiviteter, der er integreret i undervisningen. Helt
konkret er modellen opdelt i fem kategorier, der giver et overblik over de forskellige måder, man som
læringsmedarbejder kan integrere krop og bevægelse i den fagfaglige og/eller understøttende
undervisning.

Modellens fem kategorier:
Legende aktiviteter
Legeaktiviteter som tillægges et fagligt indhold. Fx aktiviteter fra “Leg på Streg”.
De legende aktiviteter er især velegnede til at arbejde med konkrete færdighedsmæssige sider af fagene,
hvor eleverne fx får mulighed for at repetere og ”træne” det faglige indhold. Men aktiviteterne kan også
anvendes enten i starten af et fagligt forløb, hvor aktiviteten bruges som brainstorm på et forløb og
efterfølgende inddrages sidst i forløbet som en form for evaluering, hvor elevernes faglige progression bliver
tydelig i forhold til, hvordan de anvender deres nye viden i de legende aktiviteter.
Strukturering af undervisningen
Undervisningen struktureres, så eleverne kommer op fra stolene. Rummet tages i brug i organiseringen af
arbejdet med det faglige indhold. Fx CL-strukturer.
Generelt for denne kategori, gælder det, at man her åbner op for at arbejde på mange forskellige måder
med fagenes indhold, både hvad angår færdigheds- og vidensmål. Struktureringen af undervisningen kan fx
være nye måder at organisere gruppearbejde og klassedrøftelser på.

Kropsliggørelse af det faglige indhold
Aktiviteter, der kropsliggør det faglige indhold. Fx kropsliggørelse af figurer og bogstaver.
Fælles for denne kategori gælder, at de direkte kropslige erfaringer med det faglige indhold gør, at eleverne
efterfølgende har bedre muligheder for at huske denne viden, da læreprocessen er blevet kropsliggjort og
flere sanser er bragt i spil.
Situeret anvendelse – ’on location’
Bevægelsesaktiviteter, hvor eleverne arbejder med fagenes indhold ’on location’ og funktionelt. Fx
under- visning, der er flyttet ud af klasselokalet.
Fælles for denne kategori gælder, at der kommer fokus på at bringe elevernes færdigheder og viden i spil
på nye måder, hvor de praktiske situationer uden for klasselokalet danner grundlag for elevernes tilegnelse
af ny, meningsfuld, viden. Hermed åbnes der muligheder for at inddrage bevægelse i forskellige
arbejdsformer, der både kan være problembaseret og projektorienteret, samt inddrage naturen,
friluftsaktiviteter og kendskabet til nærområdet.

Æstetiske læringsaktiviteter
Bevægelsesaktiviteter, som arbejder med den æstetiske dimension og skabende læringsaktiviteter. Fx
dramatisering og filmatisering.
Denne sidste kategori åbner op for at arbejde med det faglige indhold på nye, anderledes og kreative
måder med kropslig udtryk og bevægelse. Herved gives der mulighed for, at eleverne kan anvende den
tilegnede viden i kreative og skabende processer, som betyder, at de kommer et lag dybere ned i
forståelsen af et fags indholdsområde.

Bilag 2
Eksempel på skabelon til udarbejdelse af lokale handleplaner
Udarbejdelsen af den lokale Handleplan for bevægelse skal tage udgangspunkt i visionen og de syv former
for bevægelse.
Visionen:
I Tårnby Kommune er bevægelse en integreret del af skolens praksis og elevernes hverdag. Gennem
bevægelse øges elevernes læring, motivation og trivsel, ligesom sundheden fremmes hos børn og unge.
De syv former for bevægelse:
• Aktiv transport
• Frikvartererne
• Bevægelse integreret i undervisningen
• Aktive pauser i undervisningen
• Åben skole koblet med bevægelse
• Fysisk aktivitet
• Idrætsfaget

Handleplan for
Udarbejdet af
Dato
Status
Indsatsområde
Målgruppe
Tiltag
Evaluering

Det er alles ansvar, at
samarbejde omkring, at
bevægelse bliver en
naturlig del af
skoledagen

Bevægelse hver dag!
Det er i hverdagen at
børnene skal bevæge sig.
Bevægelse skal indgå så
mange steder som muligt i
den pædagogiske praksis.

