
Hvordan bliver vi bedre til at skabe samspil 
mellem politiske strategier på 

bevægelsesområdet og udmøntning i praksis 

…næste skridt for at fremme fysisk aktivitet og 
bevægelse blandt børn og unge  

(7-17 års området) 



Fra politik til praksis! 

• Diskutere, hvordan såvel nationale, regionale som lokale 
strategier om fysisk aktivitet og idræt gøres til virkelighed 
blandt børn og unge.  

 

• Drøfte, hvordan vi tænker nyt og handler anderledes for, at 
flere børn og unge får glæde af et liv i bevægelse  

 

• Inspirere til øget politisk indsats for at få flere børn og unge i 
bevægelse. 



Hvem er vi/I 

• Konsulenter (i alle afskygninger) 

• Ledere (uddannelser, skoler, afdelinger,…) 

• Projekt- leder, koordinator, medarbejder, chefer,…  

• Fuldmægtige  

• Lektorer  

• Ph.d.er 

• Lærer 

• ….    

Vi er fra: 
• Kommuner 
• Uddannelsesinstitutioner  
• Skoler  
• Idrætsorganisationer 
• Ministerier  
• Private virksomheder 
• Universiteter 
• ……. 
 



Opdrag 

• Målet er, at begge workshops stiller forslag til næste 
skridt for at fremme bevægelse blandt børn og unge 

 

• Stille spørgsmål til debatpanel 
– Annette Vilhelmsen (Direktør på Tietgen og Hovedbestyrelsesmedlem, DGI) 

– Henrik Brandt (Direktør, Idan) 

– Niels Grinderslev (Generalsekretær, Dansk Skoleidræt) 

– Børge Koch (Videncenterchef, UC SYD)  

– Mikkel Nørtoft Magelund (Leder af Bredde og Motion, DIF) 



Jeg forestiller mig 
1. Hvad gør vi godt! 

 Hvordan fortsætter vi den udvikling? 

 

2. Hvor er der mangler i omsætning af politikker på området 
for fysisk aktivitet og bevægelse? 
 Hvilke forudsætninger skal være tilstede for at ændre det? 

 

3. Hvad er de næste skridt for at fremme bevægelse hos børn 
og unge? 
 Hvilke tiltag skal prioriteres set fra dit ståsted 



           

Discover  Define Develop Deliver  

Hvor ser du succeser i din 
hverdag med børn, unge og 
fysisk aktivitet? 

Hvorfor er det blevet 
til succes? 

Hvad skal der til for at 
vedholde disse 
succeser 

”Det her gør vi godt!” 
- Fordi 
- Stabiliseres & udvikles 

hvis …. 

Hvor ser du mangler i 
omsætningen fra politik til 
praksis på området børn, 
unge og fysisk aktivitet? 

Hvad skyldes disse 
mangler? 

Hvad forestiller du dig 
der skal til for at 
imødekomme disse 
mangler? 

Hvad kan/skal gøres bedre? 
- Forudsætninger? 

Spørgsmål til panelet 
 

Spørgsmål til panelet 
 

Spørgsmål til panelet 
 

Spørgsmål til panelet 





Benspænd No.1 
- Målgrupper 



Benspænd No.2 
- Domæner 



Benspænd No.3 
- Implementering 

• Henviser og referer meget ofte til den sidste del/fase af et projekt! Noget 
der under teoretiske, optimale eller andre (ikke virkelighedsnære) 
konditioner bliver ”installeret” et sted fra fx politisk, som man så må lære 
at leve med… 

• Tre typiske situationer 

”Skabe ændring” 
Indsats igangsættes og leveres 
videre til de der skal videreføre 

indsatsen 

”Skabe ændring – stabilisere ny orden” 
Indsats igangsættes og leveres videre med 

træning af brugerne med henblik på 
procedurer der kan støtte og stabilisere 

”Skabe ændring - videreudvikle” 
Indsats igangsættes, integreres ind i 
nuværende praksis samt træning af 

kapacitetsopbygning for videreudvikling 

Divert & Kræmmer: Change & Effect 


