
IDRÆTSEFTERSKOLE-
KONFERENCEN 2019

Hvorfor er idrætsefterskoler så populære, og hvordan formår skolerne år efter år 
at skabe rammerne om et helt unikt ophold, som sætter spor mange år efter? 
Hvad mener eleverne, de får med fra efterskoleopholdet – og er dét det samme 
som skolerne tror, de får med? Er der for meget idræt og for lidt læring og dan-
nelse på idrætsefterskolerne – eller går de hånd i hånd? 

Disse spørgsmål og mange flere kan du få svar på og være med til at diskutere, 
når FIIBL inviterer til konference om idrætsefterskolernes rolle i udviklingen af 
unges læring, trivsel og dannelse. 

Konferencen bygger på Forskningsinitiativet for Idrætsefterskoler, som er etable-
ret af BGI akademiet, Glamsdalens Idrætsefterskole, Vejstrup Efterskole og FIIBL. 
Der er bl.a. blevet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt mere end 
850 elever på de tre idrætsefterskoler og en række kandidatafhandlinger, som 
går i detaljen med skolernes praksis og kultur.

Vi glæder os til at se jer alle på SDU den 8. august 2019.

KONFERENCEN AFHOLDES PÅ:
Syddansk Universitet
Campusvej 55, 5230 Odense M
I lokale 0100.

Torsdag d. 8. august 2019 kl. 09.00-15.00.
Det koster 400,- DKK (inkl. moms) at deltage. Der er et begrænset antal pladser
Tilmeldingsfristen er senest den 31. juli 2019.

Tilmeld dig på www.FIIBL.dk eller nedenstående link

(HVORFOR) ER IDRÆTSEFTERSKOLER SÅ FEDE?

Har du spørgsmål kontakt: 
Lise Maria Elkrog-Hansen
Projektkoordinator, FIIBL

lmhansen@health.sdu.dk
Tlf. 22 32 92 71

TILMELD DIG HER

http://fiibl.dk/arrangementer/
https://www.conferencemanager.dk/Idraetsefterskolekonference2019
https://www.conferencemanager.dk/Idraetsefterskolekonference2019
https://www.conferencemanager.dk/Idraetsefterskolekonference2019


PROGRAM
09.00-09.30 Morgenkaffe og brød

09.30-10.00 Velkommen til Idrætsefterskolekonferencen 2019

10.00-10.30 Idrætsefterskolernes praksis og elevernes udvikling!
 – indsigt fra syv specialer om idrætsefterskolernes kultur, praksis og 
    elevernes dannelse

10.30-10.50 Hvad siger eleverne selv om at gå på idrætsefterskole? 
- indsigt fra spørgeskemaundersøgelse med mere end 850 elever 

10.50-11.10 Pause

11.10-12.10 Parallelle sessioner – oplæg og diskussion runde I

Tema 1: Idrætsefterskolernes organisation og kultur
- Idrætsefterskolernes organisation og kultur – fra værdier til handling 
- Mere end mad! Mad- og måltidskulturer på idrætsefterskoler 

Tema 2: Dannelse og livskompetencer
- Dannelse og efterskoleliv – hvad ser elever, lærer og ledelse? 
- Kan man få livskompetencer på sit linjefag? 

Tema 3: Fællesskab i idrætspraksis
- Kan man rumme både elite- og bredde på håndboldlinjen?
- Kan man skabe et unikt fællesskab i fællesgymnastikken?

Tema 4: Efterskolen som dual-career udviklingsmiljø for ambitiøse idræts-
udøvere

- Dual-career: idræt og uddannelse hånd i hånd på Sportsefterskolen 
  SINE og Vejle Idrætsefterskole       

12.10-13.00 Frokost

13.00-14.00 Parallelle sessioner – oplæg og diskussion runde II (samme program, 
som i runde 1)

14.00-14.15 Pause

14.15-14.50 Det var så den undersøgelse – og hvad så? 
Forstanderne fra BGI akademiet, Glamsdalens Idrætsefterskole og Vej-
strup Efterskole spiller op til fælles debat om dagens centrale emner, 
diskussioner og refleksioner

14.50-15.00 Farvel og tak for i dag


