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KONFERENCE OG 
BOGRECEPTION
ALLE TIL IDRÆT

DELTAGELSE 
ER GRATIS

Konferencen finder sted: 
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2, 2630 Høje Taastrup 

Tilmelding er først til mølle og skal ske på 
www.handivid.dk. 

TILMELDING SENEST DEN 19. JANUAR.

Ved spørgsmål kontakt Pernille Weiss på 4634 0000 / 
post@handivid.dk

Denne invitation er sendt til nøglepersoner i en række 
netværk og organisationer. Vi opfordrer til at sende den 
videre til relevante personer.

https://www.handivid.dk/begivenheder/konference-og-bogudgivelse-alle-til-idraet


BLIV KLOGERE PÅ INKLUSION
I IDRÆTSUNDERVISNINGEN
Der er kommet flere elever med særlige behov i de almene skoler. Det 
stiller helt nye krav til, hvordan man skaber idrætsundervisning, hvor alle 
kan være med.

Det kan være en udfordring at inkludere elever med handicap, og nogle 
elever oplever helt at blive fritaget for undervisningen. Men det kan godt 
lade sig gøre at skabe undervisning for alle – og inklusion i idræt kan fak-
tisk smitte positivt af på skolens inklusionskultur i det hele taget.

Det kan du blive klogere på, når Handicapidrættens Videnscenter invi-
terer til konference om inklusion i idrætsundervisningen. Konferencens 
fokus er på, hvordan vi sikrer, at alle elever får mulighed for at deltage i 
bevægelsesfællesskabet – uanset funktionsnedsættelse.

Det vil en række spændende oplægsholdere sætte spot på fra deres for-
skellige perspektiver.

Anledningen er udgivelsen af bogen Alle til idræt, som kan være med 
til at løse nogle af de udfordringer, inklusion kan medføre. Bogen giver 
konkret, praktisk hjælp til idrætslærere og andre, som savner redskaber til 
at inkludere alle i undervisningen.

Til den efterfølgende bogreception vil der være mulighed for at tale med 
forfatterne bag bogen og at få et nærmere kig på den.

Konferencen finder sted i Handicaporganisationernes Hus,  
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.

KONFERENCE KL. 10-15
09.45 – 10.15  Ankomst: Navneskilte og kaffe/te/brød

10.15 – 10.30   Velkomst og præsentation af bogen v/ Tine Soulié, konsulent i 
Handicapidrættens Videnscenter og medforfatter til Alle til Idræt.

10.30 – 10.45   Oplæg v/ Karen Il Wol Knudsen, chefkonsulent i Danske 
Handicaporganisationer: Hvordan står det til med inklusion i 
idræt i skolen?

10.45 – 11.05   Mads Wiberg Sørensen, volleytræner og pædagogisk sociolog: 
Hvilken betydning har det, om elever er in- eller ekskluderede i 
idræt og bevægelse i skolen?

11.05 – 11.20   Pause

11.20 – 12.00   Malene Schat-Eppers, læringskonsulent i Undervisnings- 
ministeriet: Hvordan kan vi i praksis komme videre med 
at sikre, at alle elever kan deltage i idrætsundervisning i et 
bevægelsesfællesskab med andre elever?

12.00 – 12.15  Musikalsk overraskelse

12.15 – 13.15   Frokost

13.15 – 14.00   Lotte Hedegaard-Sørensen, lektor og forsker, DPU: Perspektiver 
på inklusion i skolen med et særligt fokus på idræt og bevægelse. 

14.00 – 14.15   Pause
14.15 – 15.00   Helle Winther, lektor Ph.d., Institut for idræt og ernæring, 

Københavns Universitet: Alle til idræt i skolen? 

BOGRECEPTION KL. 15
15.00 –     Reception med fejring af bogudgivelsen. Mød forfatterne  

Tine Soulié, Birgit Flygstrup og Jette Selmer, få et kig på den nye 
bog og drik et glas vin/øl/vand.BESTIL
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