
ArlA Food Movers
– en sundere og Mere 

bæredygtig generation

KonKurrence og præmier

I forbindelse med Sundhedsugerne afholdes en 
række konkurrencer, hvor klassen i fællesskab 
har mulighed for at vinde fede præmier.

Find mere inFormation på 
FoodMovers.ArlA.dk

Ved spørgsmål: 
Anders Flaskager, lektor, UC Syd

afla@ucsyd.dk

Få GRATIS, sjovt 
og inspirerende 
undervisningsmateriale
for 0. - 9. klasse 

nyt samarbejde:

aKtiv året rundt bliver 
til arla Food movers

Arla og UC Syd har indgået et nyt samarbej de og 
udviklet Arla Food Movers, som er en helt ny kam-
pagne, der forener det bedste fra Aktiv Året Rundt 
og Arlas undervisnings materiale MADmovers. 

MAd,  
Muskler 

& højt 
humør

I skolernes sundHedsuger 

uge 39-41 2020

det er 
gratIs!

  sjove 
aKtiviteter 
med hjalte 
og tjelle

tIlmeldIngen åben 

Tilmeld din klasse inden 
d. 1. juli 2020, og deltag i 

lodtrækningen om 5000,- kr. 
til et klassearrangement.

I SAMARBEJDE MED:

anden præmie: 
VIND BESØG PÅ SKOLEN AF 

HJALTE OG TJELLE, SOM LAVER LÆKRE 
MADPAKKER MED KLASSEN

tredje præmie: 
VIND BESØG AF EN MADGUIDE, 
SOM LAVER LÆKRE MADPAKER 

MED KLASSEN
 

Første præmie:
VIND GALLAMIDDAG PÅ 

LOKAL RESTAURANT 
FOR HELE KLASSEN



årets tema: 

mad og bevægelse i FællessKab 

Arla Food Movers tager udgangspunkt i, at bedre mad-, måltids- og bevægelses-
vaner skaber en sundere livsstil. Det handler om at leve sundt, spise sundt, bevæge 
sig sundt og træffe sunde valg. 
Mad og bevægelse kan være med til at skabe noget at være fælles om, og begge 
dele er en stor del af elevernes skolehverdag. Både spisepauserne og den daglige 
bevægelse er oplagte muligheder for, at klassen kan få bedre vaner i fællesskab.

Fælles 

oM en 

sundere 

livsstil

elementer i sundhedsugerne
21. sep. - 9. oKt. 2020

Ved at deltage i Sundhedsugerne får du som lærer 
inspiration og ideer til din undervisning, som hjælper 
dig med at motivere dine elever til en sundere livsstil 
med fokus på mad, måltider og bevægelse.
Der er flotte og gratis materialer. Det er nemt at være 
med, og materialerne sendes direkte til skolen. 

AKTIVITETSHÆFTE
Alle elever får et nemt og simpelt point-
hæfte, hvor de registrerer point.

SPILLEKORT OG SJOVE VIDEOER
Klassen får en stor spilleplade, som hænges 
op i klassen. Når klassen bevæger sig rundt 
på plakaten, vil der være  præmier i form af 
sjove videoer med Hjalte og Tjelle, kendt 
fra TV. 

FAMILIEMATERIALE
Sjov konkurrence for hele familien.

nemt at 
gå til!

gør 
en ægte 
Forskel

det Faglige aFsæt

sæt mad, måltider og 
bevægelse på sKolesKemaet

Materialet tager sit afsæt i det obligatoriske emne 
Sundheds- og seksualundervisning 
og familie kundskab.

MÅLET med sundhedsugerne 
er, at alle elever får sundere 
mad-og bevægelsesvaner på 
en sjov og involverende måde.

ELEVERNE PÅ BANEN
Lad dine elever arbejde 
med EGNE ideer til en 
sundere livsstil.


