
”Flere skal ha’ mere ud af bevægelse i skolen”
En konferencedag om trivsel og bevægelse i skolen – med fokus på ny, praksisorienteret forskning 

Rundt om i landet indbydes der nu til konference med overskriften Flere skal ha’ mere ud af bevægelse i 
skolen. Konferencedagene sætter fokus på erfaringer og resultater fra det stort anlagte skoleforskningsprojekt 
Trivsel og Bevægelse i Skolen støttet af TrygFonden. 

I samspil hermed præsenteres flere eksempler på innovative skolebaserede projekter med idræt og bevægelse 
som omdrejningspunkt og forankret hos de deltagende vidensinstitutioner (programmet vil derfor variere fra 
sted til sted). Konferencerne organiseres i fællesskab af FIIBL, SDU, UCL, VIA og KOSMOS.

Konferencen henvender sig i særlig grad til lærer, pædagoger, kommuner, konsulenter, idrætsorganisationer og 
andre med interesse for organisering og tilrettelæggelse af idræt og bevægelse i skolen. Konferencen bidrager 
med en mangfoldighed af oplægsholdere og indeholder både formidling fra forskningsprojekter, erfaringer og 
anbefalinger fra skoler, der har deltaget i projekter, debatter samt fælles fokus på hvordan kan du/vi på bed-
ste vis få omsat denne viden til egen skolepraksis. Diskussioner og tid til erfaringsudveksling vil derfor blive 
vægtet højt på konferencen. 

19. april 2017 - Holstebro 26. april 2017 - Odense 

Campus Holstebro   
Gl. Struervej 1    
7500 Holstebro

Syddansk Universitet /UCL
Campusvej 55/Niels Bohrs Alle 1
5230 Odense M

Tilmeld dig her
Deltagelse er gratis efter først-til-mølle princippet.
Forplejning på dagen samt trykte publikationer uddelt på dagen er ligeledes gratis.
Ved manglende fremmøde efter tilmelding vil der dog blive opkrævet et gebyr på 250 kr.

For yderligere information kontakt Søren Smedegaard (ssmedegaard@health.sdu.dk)

Konference

http://trivselogbevægelse.dk
http://webpay.sdu.dk/system/signup


HOLSTEBRO - 19. april 2017 ODENSE - 26. april 2017

8.45-
9.30

Kaffe og registrering Kaffe og registrering

09.30-
10.00

Åbning af konferencen Åbning af konferencen 

10.00-
11.00

Tema 1) Projekt Trivsel og Bevægelse i Skolen: Idræts-
undervisningen
v. Søren Smedegaard (FIIBL/SDU) & Søren Madsen 
(Halgård Skole)

Tema 1) Projekt Trivsel og Bevægelse i Skolen: 
Idrætsundervisningen
v. Søren Smedegaard (FIIBL/SDU) & Lars Hansen 
(Glamsbjerg skole)

11.00- 
12.00

Tema 1) Tematisk idrætsundervisning - hvordan giver 
det mening? 
v. Bodil Borg (VIA UC)

Tema 1) Idrætsdidaktiske temaer
v. Aksel Bentsen (UCL) 

12.00- 
12.45

Frokost Frokost

12.45- 
13.45

Tema 2) Projekt Trivsel og Bevægelse i Skolen: Bevæ-
gelse i skolens øvrige arenaer.
v. Lars Breum/Anne-Didde Holt (SDU) & Søren Madsen 
(Halgård skole)

Tema 2) Projekt Trivsel og Bevægelse i Skolen: Be-
vægelse i skolens øvrige arenaer.
v. Lars Breum/Anne-Didde Holt (SDU) & Christina 
Sørensen (Vissenbjerg skole)

13.45- 
14.45

Tema 2) Hvad skal der til for at 45 min. bevægelse i 
skoledagen forankres?
v. Anders Halling og Bodil Borg Høj. (VIA UC)

Tema 2) Mind your Body - hvordan påvirker fysisk 
aktivitet hjernen? 
v. Mona Have Nielsen og Louise Stjerne Knudsen 
(FIIBL/SDU)

14.45- 
15.30

Opsamling og afrunding på dagen + kaffe
Hvilken viden og erfaringer har dagen bragt med sig – 
hvad tager du med dig hjem?

Opsamling og afrunding på dagen + kaffe
Hvilken viden og erfaringer har dagen bragt med sig – 
hvad tager du med dig hjem?

Program

Se detaljeret program her

http://fiibl.dk/wp-content/uploads/2016/02/Detaljeret-program-3.pdf

