
Indsæt hjælpelinjer til  

placering af objekter 

1. Højre klik udenfor slidet  

og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

2. Sæt kryds ved ’Vis tegne- 

hjælpelinjer på skærmen’ 

3. Vælg ’OK’ 

Vælg layout/design 

1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  

fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 

layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Indsæt nyt ikon  

1. Højre klik på ikonet 

2. Vælg Skift billede 

3. Vælg det nye ikon 

4. Tryk Indsæt 

5. Højre klik og vælg Nulstil hvis  

pladsholderen forandrer sig 

Generer titlen til alle slides 

1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 

3. Skriv titel på præsentation  

ind i tekstfeltet 

4. Tryk ’Anvend på alle’ 

Gør tanke til handling 

VIA University College 

Hvad skal der til for at 45 min 
bevægelse i skoledagen 
forankres? 

Anders Halling 

Innovationslaboratoriet for Pædagogik og Bevægelse, VIA 

 

20. april 2017 Hvad skal der til…............ 
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Vælg layout/design 

1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  

fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 

layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 

1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 

vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 

baggrundsfarve  

er highlightet  

20. april 2017 
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Om VIA 

Mening for alle  -  hvad skaber mening? 

– Elever: Rytme i dagen (passe ind, være afstemt), koblet til 

faglige aktivitet, indflydelse (bidrag), temaorienteret (eks. 

koncentration), energigivende, social,  

– Pædagogiske medarbejdere: Enkel organisation, koblet til 

faglig aktivitet, tid og viden 

– Skoleledelse: Dygtige og glade elever, bedre trivsel, 

bevægelsespolitik, handleplaner ……… 

– Kommunen: Sammenhæng i indsatser på tværs, 

vidensudveksling,  

 

Det handler om at skabe MENING, 
mening og … mening 

 

At have fokus på  

BÅDE  

 

Bevægelse som noget instrumentelt –
som middel til trivsel, læring, sundhed 

mv 

 

OG 

 

Bevægelse som dét, der giver kroppen 
liv og energi 

 



Highlight linje(r)/ord i overskriften 

ved at markere teksten  

og vælge Overskrift-fonten  

VIA Type Office regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brug ‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer  

Skift baggrundsfarve 

1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 

vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 

baggrundsfarve  

er highlightet  

   

 

 

 

 

 

 

 

Typografier 

1. Niveau = Regular 25 pkt 

2. Niveau = Regular 14 pkt 

3. Niveau = Light 14 pkt 

4. Niveau = Regular 10,5 pkt 

5. Niveau = Light 10,5 pkt 

Indsæt nyt billede 

1. Højre klik på det indsatte billede 

2. Vælg Skift billede 

3. Vælg det nye billede 

4. Tryk Indsæt 

5. Højre klik og vælg  

Nulstil hvis pladsholderen  

forandrer sig 

20. april 2017 
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Titel på præsentationen 

 1 Konkret indsats 
 
2 Strategi, planer, bevægelsespolitik 
 
3  Ændret mind-set 

 

https://padlet.com/ahal/w75t58qa6hum 

https://padlet.com/ahal/w75t58qa6hum


Highlight linje(r)/ord i overskriften 

ved at markere teksten  

og vælge Overskrift-fonten  

VIA Type Office regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brug ‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer  

Skift baggrundsfarve 

1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 

vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 

baggrundsfarve  

er highlightet  

   

 

 

 

 

 

 

 

Typografier 

1. Niveau = Regular 25 pkt 

2. Niveau = Regular 14 pkt 

3. Niveau = Light 14 pkt 

4. Niveau = Regular 10,5 pkt 

5. Niveau = Light 10,5 pkt 

Indsæt nyt billede 

1. Højre klik på det indsatte billede 

2. Vælg Skift billede 

3. Vælg det nye billede 

4. Tryk Indsæt 

5. Højre klik og vælg  

Nulstil hvis pladsholderen  

forandrer sig 

20. april 2017 

4 

Om VIA 

Sprog og begreber (viden) – koble 
bevægelse og didaktik 

Dialog på pædagogiske møder, 
forældremøder, ……………… 

Bevægelses aktiviteter i 
undervisningen, bevægelsesbånd, 
breaks, ……… 

Bevægelses AKTIONER 

Indretninger i skolegård, gange, 
trapper,  

Opslag, billeder, beskrivelse af 
aktiviteter 

Nyheder, info på skærme og 
skolens facebook 

Skole-bevægelses-events 

Årshjul for bevægelse på skolen 

………… 

…… 

Konkrete indsatser 

 

https://padlet.com/ahal/w75t58qa6hum 

https://padlet.com/ahal/w75t58qa6hum


Highlight linje(r)/ord i overskriften 

ved at markere teksten  

og vælge Overskrift-fonten  

VIA Type Office regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brug ‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer  

Skift baggrundsfarve 

1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 

vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 

baggrundsfarve  

er highlightet  

   

 

 

 

 

 

 

 

Typografier 

1. Niveau = Regular 25 pkt 

2. Niveau = Regular 14 pkt 

3. Niveau = Light 14 pkt 

4. Niveau = Regular 10,5 pkt 

5. Niveau = Light 10,5 pkt 

Indsæt nyt billede 

1. Højre klik på det indsatte billede 

2. Vælg Skift billede 

3. Vælg det nye billede 

4. Tryk Indsæt 

5. Højre klik og vælg  

Nulstil hvis pladsholderen  

forandrer sig 

20. april 2017 
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Om VIA 

 

 

 

Bevægelses aktion 



Highlight linje(r)/ord i overskriften 

ved at markere teksten  

og vælge Overskrift-fonten  

VIA Type Office regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brug ‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer  

Skift baggrundsfarve 

1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 

vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 

baggrundsfarve  

er highlightet  

   

 

 

 

 

 

 

 

Typografier 

1. Niveau = Regular 25 pkt 

2. Niveau = Regular 14 pkt 

3. Niveau = Light 14 pkt 

4. Niveau = Regular 10,5 pkt 

5. Niveau = Light 10,5 pkt 

Indsæt nyt billede 

1. Højre klik på det indsatte billede 

2. Vælg Skift billede 

3. Vælg det nye billede 

4. Tryk Indsæt 

5. Højre klik og vælg  

Nulstil hvis pladsholderen  

forandrer sig 

20. april 2017 
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Titel på præsentationen 

Hvordan gik det - trivsel? 

 

Udpluk af trivselsundersøgelsen 2015 og 2016 5.A 6.A 

  
Er du glad for din klasse? 
  

  
55% 

  
81% 

  
Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen. 
  

  
60% 

  
70% 

  
Hvad synes dine lærere om dine fremskridt? 
  

  
70% 

  
94% 

  
Undervisningen giver mig lyst til at lære mere. 
  

  
40% 

  
48% 

  
Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? 
  

  
60% 

  
76% 

  
Er du blevet mobbet i dette skoleår? Procent som svarer aldrig… 
  

  
65% 

  
86% 



Highlight linje(r)/ord i overskriften 

ved at markere teksten  

og vælge Overskrift-fonten  

VIA Type Office regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brug ‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer  

Skift baggrundsfarve 

1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 

vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 

baggrundsfarve  

er highlightet  

   

 

 

 

 

 

 

 

Typografier 

1. Niveau = Regular 25 pkt 

2. Niveau = Regular 14 pkt 

3. Niveau = Light 14 pkt 

4. Niveau = Regular 10,5 pkt 

5. Niveau = Light 10,5 pkt 

Indsæt nyt billede 

1. Højre klik på det indsatte billede 

2. Vælg Skift billede 

3. Vælg det nye billede 

4. Tryk Indsæt 

5. Højre klik og vælg  

Nulstil hvis pladsholderen  

forandrer sig 
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Titel på præsentationen 

Hvordan gik det – faglig progression i dansk? 

 

Frivillig Nationale test, december 2015 

Obligatorisk Nationale test, april 2016 



Highlight linje(r)/ord i overskriften 

ved at markere teksten  

og vælge Overskrift-fonten  
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Brug ‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer  

Skift baggrundsfarve 

1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 

vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 

baggrundsfarve  

er highlightet  

   

 

 

 

 

 

 

 

Typografier 

1. Niveau = Regular 25 pkt 

2. Niveau = Regular 14 pkt 

3. Niveau = Light 14 pkt 

4. Niveau = Regular 10,5 pkt 

5. Niveau = Light 10,5 pkt 

Indsæt nyt billede 

1. Højre klik på det indsatte billede 

2. Vælg Skift billede 

3. Vælg det nye billede 

4. Tryk Indsæt 

5. Højre klik og vælg  

Nulstil hvis pladsholderen  

forandrer sig 
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Titel på præsentationen 

 

Bevægelses strategi/-politik/-handleplan 

- eller svar på hvorfor, hvad og hvordan 

Hvorfor laver vi bevægelse på ……… Formål 

Hvad er bevægelse på ………… 

Hvordan laver vi bevægelse i undervisningen 

Hvordan laver vi bevægelses break 

Hvordan laver vi bevægelse i frikvarterer 

Hvordan samarbejder vi med lokale idrætsforeninger 

Hvordan omtaler vi bevægelse på vores skole i 
forhold til elever og forældre 

… 

https://padlet.com/ahal/79joo67rfqfo 

https://padlet.com/ahal/79joo67rfqfo
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Proces – former for bevægelse 
 

Forskellige former for fysisk aktivitet og bevægelse 
fremmer elevernes præstation i skolen…… 

• Aktiv transport til og fra skole 

• Idrætsfaget 

• Bevægelse i undervisningen 

• Aktive pauser 

• Frikvarterer 

• Fritids aktivitet 

Det afgørende er aktiv deltagelse, at det giver mening og 
at aktiviteterne er tilpasset målgruppen og ’opgaven’ 



Highlight linje(r)/ord i overskriften 

ved at markere teksten  

og vælge Overskrift-fonten  

VIA Type Office regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brug ‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer  

Skift baggrundsfarve 

1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 

vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 

baggrundsfarve  

er highlightet  

   

 

 

 

 

 

 

 

Typografier 

1. Niveau = Regular 25 pkt 

2. Niveau = Regular 14 pkt 

3. Niveau = Light 14 pkt 

4. Niveau = Regular 10,5 pkt 

5. Niveau = Light 10,5 pkt 

Indsæt nyt billede 

1. Højre klik på det indsatte billede 

2. Vælg Skift billede 

3. Vælg det nye billede 

4. Tryk Indsæt 

5. Højre klik og vælg  

Nulstil hvis pladsholderen  

forandrer sig 
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Hvad skal der til …. Forankring 45 min. bevægelse 

• Hvorfor har vi en bevægelsespolitik på skolen? 

• Har vi primært et læring, trivsel eller sundhed 
som mål med bevægelse? 

• Hvorfor har vi bevægelse på vores skole?  

• Hvad betyder bevægelse for vores  
pædagogiske medarbejdere, skolens kultur, 
skolens anseelse, elever, forældre, læring, 
trivsel, sundhed, indretning ……………? 

• Hvordan gør vi det tydeligt på skolen at vi har 
fokus på bevægelse ? 

• Hvordan motiverer skolen til at eleverne er 
aktive i deres transport til og fra skolen?  

• Hvordan udvikler vi meningsfulde 
bevægelsesaktiviteter målrettet elever på 
forskellige trin og til forskellige fag? 

• Hvad er bevægelse på vores skole? 

• Hvordan sikrer vi at eleverne behersker 
fundamentale motoriske færdigheder? 

• Hvordan skaber vi tid til samarbejde, 
forberedelse og evaluering af bevægelse?  

• Laver vi bevægelse i undervisningen? 

• Bruger vi bevægelse målrettet i den 
understøttende undervisning? 

• Laver vi bevægelses break? 

• Laver vi bevægelse i frikvarterer? 

• Hvordan omtaler vi bevægelse på vores skole i 
forhold til  forskellige målgrupper (forældre, 
elever, nyansatte, skolebestyrelsen, 
kommunalpolitikere, forvaltningsledere)……? 

  

 

 

 

Hvordan er vi i dialog om bevægelse på skolen? 

Hvordan sikrer vi medarbejdernes 

kompetencer? 

Hvordan bliver bevægelse i fagene indarbejdet i 

årsplanerne? 

Hvordan samarbejder lærere og pædagoger om 

bevægelse? 

Hvordan involveres eleverne i udvikling af 

bevægelsesaktiviteter? 

Hvordan koordineres bevægelsesaktiviteter med 

idrætsundervisningen? 

Hvordan indgår bevægelse (og evt idræt) til at 

fremme social og faglig inklusion på skolen? 

Hvilke didaktiske redskaber anvender vi i 

udskolingen for at motivere eleverne til 

bevægelse? 

Hvordan indretter vi skolegården til 

bevægelsesaktivitet i frikvarterer? 

Hvordan indretter vi skolen så den inviterer til 

bevægelse ? 

Samarbejder vi med lokale idrætsforeninger? 

Hvordan sikrer vi, at eleverne i gennemsnit 

bevæger sig 45 minutter hver dag? 

Hvordan indgår trivselsmålinger i vurderingen af 

værdien af bevægelsesaktiviteter? 

Hvordan arbejder vi med at påvirke de 

pædagogiske medarbejderes mind-set i forhold 

til bevægelse ?  
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Highlight linje(r)/ord i overskriften 

ved at markere teksten  

og vælge Overskrift-fonten  

VIA Type Office regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brug ‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 

for at hoppe mellem niveauer  

Skift baggrundsfarve 

1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 

vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 

baggrundsfarve  

er highlightet  

   

 

 

 

 

 

 

 

Typografier 

1. Niveau = Regular 25 pkt 

2. Niveau = Regular 14 pkt 

3. Niveau = Light 14 pkt 

4. Niveau = Regular 10,5 pkt 

5. Niveau = Light 10,5 pkt 

Indsæt nyt billede 

1. Højre klik på det indsatte billede 

2. Vælg Skift billede 

3. Vælg det nye billede 

4. Tryk Indsæt 

5. Højre klik og vælg  

Nulstil hvis pladsholderen  

forandrer sig 
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Hvad skal der til …. Forankring 45 min. bevægelse 

 



Vælg layout/design 

1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  

fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 

layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 

1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 

vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 

baggrundsfarve  

er highlightet  

Vi er i gang med - og der er behov for - kultur 
forandring 

20. april 2017 
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Om VIA 

 

Konkrete handlinger 

Værdier, strategi & planer 

Vores mind-set Måde at 
drive skole på… 



Vision 

 

• at udvikle og forankre motion og bevægelse i skolen, så det giver 

mening for eleverne med henblik på at øge deres læring og trivsel, og 

sådan at det opfattes som relevant og håndterbart for alle parter 

(elever, pædagoger, lærere og ledelse) 

• at skabe en faglig nuanceret forståelse af motion og bevægelse for alle 

parter i skolen 

Forskning Innovation Mening 

at fremme motion og bevægelse 

som en del af elevernes læring og 

trivsel i en varieret skoledag 



Skolerne 

– Lisbjergskolen, Aarhus (Kasper) 

– Niels E. Skolen, Skanderborg (Kasper) 

– Skovbyskolen, Skanderborg (Jens-Ole) 

– Sølystskolen, Silkeborg (Bodil) 

– Skibet Skole, Vejle (Mona)  

– Tingløkkeskolen, Odense (Andreas) 

Projektgruppen 
Jens-Ole Jensen, Via 
Kasper Lasthein Madsen, Via 
Bodil Borg Høj, Via 
Mona Have Nielsen, FIIBL 
Andreas Bolding Christensen, Via 
Thomas Skovgaard, FIIBL 
Anders Halling, Via 



Værdier 

– Bevægelsesglæde 

– Nysgerrighed 

– Samskabelse 

– Udbredelse 

 



Vælg layout/design 

1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  

fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 

layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 

1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 

vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 

baggrundsfarve  

er highlightet  

Oplæg til at arbejde…… 

20. april 2017 
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Om VIA 

Udform bidrag til… 

– Handleplan for bevægelse på skolen eller 

– Lav en bevægelsesaktion på din skole (med din 
klasse) eller 

– Kom med forslag til bevægelsesartefakter el -
indsatser på din skole 

– Lav en to minutter ’pitch’ om bevægelse på skolen 
målrettet elever/forældre/kolleger 

– Hvordan kommunen kan bidrage til udfoldelse af 
bevægelse på skolerne eller 

  


