
Konference
Konference om børn og bevægelse i skolen

- Hvordan sætter vi Drøn på skolegården?
Kræftens Bekæmpelse, Realdania, Lokale og Anlægfonden og forskningsenheden Active Living i regi af Center for 
Interventionsforskning, Syddansk Universitet inviterer til konference om børn og bevægelse i skolen. Konferencen 
sætter fokus på erfaringerne og forskningsresultaterne i forbindelse med det storstilede interventionsprojekt Drøn på 
Skolegården. 

Konferencen henvender sig i særlig grad til skoler, kommuner, forskere, bygherrer og arkitekter med interesse for børn 
og bevægelse i skolen. Konferencen bidrager med en mangfoldighed af oplægsholdere og rummer både korte tematiske 
oplæg og længerevarende debatterende workshops. Der vil i høj grad være mulighed for at få og dele erfaringer om børn 
og bevægelse i skolen.  

Tid: Torsdag d. 19. januar 2017, kl. 9.30 - 15.00 

Sted: Lokale O100, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M 

Tilmelding: Det er gratis at deltage. Der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet.  
Forplejning på dagen samt trykte publikationer om erfaringer fra Drøn på Skolegården er ligeledes gratis. Ved manglende 
fremmøde efter tilmelding vil der dog blive opkrævet et gebyr på 250 kr. 

For yderligere information kontakt Charlotte Skau Pawlowski (cspawlowski@health.sdu.dk). 

Tilmeld dig her - Tilmeldingsfristen er d. 12. januar 2017. 

Hvad er projekt Drøn på skolegården? Drøn på skolegården er et interventionsprojekt, som skal skabe ny viden om 
eksperimenterende tiltag, der nytænker og udfordrer det traditionelle billede af skolegården. Tiltag, der viser, hvordan 
skolens udearealer kan nytænkes, så de indbyder til mere leg og bevægelse for alle børn - også de mindst aktive og både 
i og efter skoletid. Syv danske skoler har fået støtte til at skabe drøn på skolegården. 

Læs mere om projektet på www.droen.dk

http://webpay.sdu.dk/system/droenpaa/
http://www.droen.dk


Program
09.30-10.00 Ankomst og morgen kaffe

10.00-10.05 Åbning af konferencen v/ projektchef Gitte Laub Hansen, Kræftens Bekæmpelse

10.05-10.10 Introduktion til dagens program v/ professor Jens Troelsen, Active Living, SDU

10.10-10.15 Drøn på skolegården – fra projektidé til praksis v/ chefkonsulent Simon Rask, Hjerteforeningen

10.15-10.30 Drøn på skolegården v/ skoleleder Peter Hansen, Skørping Skole

10.30-10.45 Arkitektur som skaber leg i børnehøjde v/ arkitekt Stephan Gustin, Gustin Landskab

10.45-11.00 Drøn På Skolegårdens effekt på børnenes fysisk aktivitet v/ forsker Henriette Bondo Andersen, 
Active Living, SDU

11.00.11.15 Frikvarter med kaffe og frugt

11.15-12.15 Workshops del 1 (vælg én af fire workshops)
1. Hvordan kan man integrere undervisning i skolegården? v/ skoleleder Lene Brandt,  

Skanderup-Hjarup Forbundsskole og skolelærer Frank Jensen, Stolpedalskolen
2. Hvordan kan skolens rammer og nye rutiner give mere drøn på skolegården?  

v/ seniorprojektleder Camilla Liv Erthmann Andersen, Kræftens Bekæmpelse og  
bevægelsesvejleder Marianne Kristensen, Skørping Skole

3. Hvilke steder bliver brugt til fysisk aktivitet? v/ forsker Henriette Bondo Andersen,  
Active Living, SDU

4. Hvordan oplever og bruger pigerne deres nye skolegård? v/ forsker Charlotte Skau Pawlowski, 
Active Living, SDU og skolelærerne Hanne Baran og Lone Hansen, Fjordskolen 

12.15-13.00 Spisefrikvarter

13.00-13.15 Elevinddragelse i udvikling af villavej til skolegård v/ projektleder Ane Rottbøll Jørgensen, 
Hørt Ungdom, Københavns Kommune

13.15-13.30 Hvordan oplever børnene deres nye skolegård? v/ forsker Charlotte Skau Pawlowski, 
Active Living, SDU

13.30-13.45 Involvering af lokalsamfundet v/ viceskoleleder Jakob Feilberg Olsen, Halsnæs Lilleskole

13.45-14.45 Workshops del 2 (vælg én af fire workshops)
1. Hvordan kan man integrere undervisning i skolegården? v/ skoleleder Lene Brandt,  

Skanderup-Hjarup Forbundsskole og skolelærer Frank Jensen, Stolpedalskolen
2. Hvordan kan skolens rammer og nye rutiner give mere drøn på skolegården?  

v/ seniorprojektleder Camilla Liv Erthmann Andersen, Kræftens Bekæmpelse og  
bevægelsesvejleder Marianne Kristensen, Skørping Skole

3. Hvilke steder bliver brugt til fysisk aktivitet? v/ forsker Henriette Bondo Andersen,  
Active  Living, SDU

4. Hvordan oplever og bruger pigerne deres nye skolegård? v/ forsker Charlotte Skau Pawlowski, 
Active Living, SDU og skolelærerne Hanne Baran og Lone Hansen, Fjordskolen 

14.45-15.00 Fælles afrunding – Hvordan skaber vi fortsat DRØN? v/ programchef Per Schulze, Realdania 
og analysechef Bo Vestergård Madsen, Lokale og Anlægsfonden

   

 


