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BLIV KOSMOS CERTIFICERET IDRÆTSOG/ELLER BEVÆGELSESSKOLE

EN KOSMOS CERTIFICERING BIDRAGER TIL AT SÆTTE ØGET FOKUS PÅ IDRÆT OG/ELLER BEVÆGELSE
PÅ JERES SKOLE. VI STYRER PROCESSEN OG SIKRER JER ET GODT OG BÆREDYGTIG RESULTAT.

TO CERTIFICERINGSMULIGHEDER

KOSMOS udbyder både en idrætsskole certif icering
og en bevægelsesskole certif icering.
På idrætsskolen deltager alle idrætslærere samt
eventuelt pædagoger med fokus på idræt. Omfanget er seks temadage af seks timer plus det arbejde, der ligger imellem temadagene.
På bevægelsesskolen deltager hele personalet.
Omfanget er i alt 12 timer.

HVAD FÅR I?

- En certif icering af skolen sikrer faglig
professionel sparring i processen henimod
implementering af idræt og /eller bevægelse i
hverdagen
- Temadagene er omdrejningspunktet for
certif iceringen. Skolens personale får mulighed
for at arbejde med skolens strategi og
målsætning omkring idræt og /eller bevægelse
- Et samarbejde med KOSMOS giver jeres skole
adgang til et netværk af andre skoler og
fagpersonale, der også arbejder med idræt og
bevægelse
- Adgang til den nyeste viden. KOSMOS både
omsætter og producerer forskning omkring
bevægelse og idræt i skolen
- Løbende opfølgning /perspektivering
- Opsummerende evaluering

EKSEMPLER PÅ TEMAER

- Den røde tråd gennem idræt og bevægelse i hele
skolen
- Forventningsfolder til idrætsfaget og /eller
skolens bevægelseskultur
- Prøver i idræt
- Integration af bevægelse i pauser og
i de boglige fag
- Inklusion / integration
- Opbygning af fagteam
- Didak tiske modeller
- Ulighed i sundhed
- Netværksdannelse
- Læremidlet Idræt på Hjernen

PRIS

Prisen udregnes i forhold til det enkelte forløb.
Dækker undervisning, kørsel og projek tstyring.
Jeres skole står for lokaler og forplejning.
Certif iceringen gælder i fem år.

KOSMOS

KOSMOS er et nationalt videncenter for kost, motion
og sundhed for børn og unge og er et samarbejde
mellem UC Syddanmark og UC Sjælland.
KOSMOS har mere end 8 års erfaring med at implementere bevægelse og sundhed på skoleområdet.
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Videncenterchef Børge Koch
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E-mail bf ko@ucsyd.dk

