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Kompetenceudvikling og bogudgivelse i Go Active 
 

Formål 

At skærpe fokus på de sundhedspædagogiske begreber, f.eks. deltagelse, handlekompetence, 
forandring og fysisk aktivitet.  
 

Målgruppe 

Personer, der ønsker at blive klogere på inddragelse af børn i den daglige praksis. Det gælder 
lærere, pædagoger, trænere, instruktører, projektmedarbejdere eller personer, der på anden 
måde samarbejder med børn om et fælles mål. 
 
Beskrivelse af projektet 

Go Actives vision er at vise, hvordan en central idræts- og kulturfacilitet, DGI-byen, kan 
bidrage til sundhedsfremme i et lokalområde. Lokalområdet er Vesterbro, en bydel i 
København med ca. 35.000 indbyggere, og målgruppen for projektet er børn mellem 10 og 13 
år (4.-7. klasse), som der er ca. 700 af i bydelen. Målet er at øge fysisk aktivitet og trivsel 
blandt de mest inaktive og socialt marginaliserede børn i aldersgruppen ved at øge adgangen 
til fysisk aktivitet og fællesskaber i bydelen. Yderligere oplysninger om projektet fås på dets 
hjemmeside: http://www.go-active.dk/  
 
KOSMOS’s opgave i Go Active har været: 

- Deltagelse i projektets styregruppe 
- Undervisning på kompetenceudviklingsforløbet 
- Redaktion af bog om projektet 

 
Metode/fremgangsmåde 

Kompetenceudviklingsforløbet har haft til formål at skærpe deltagernes fokus på de 
sundhedspædagogiske begreber. Forløbet blev udviklet af Forskningsprogram for Miljø- og 
Sundhedspædagogik ved Aarhus Universitet og Det nationale videncenter for børns og unges 
kost, motion og sundhed, KOSMOS, med deltagelse af undervisere fra Landsorganisationen af 
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). 
 
Som afslutning på forløbet udgives en bog, som er en fortælling om, hvordan otte Go Active-
udviklingsprojekter på Vesterbro har medinddraget og samarbejdet med børn og unge for at 
øge deres handlekompetence og aktivitet.  
 
Projektets resultater 

Bogen dokumenterer resultaterne fra kompetenceudviklingsforløbet og kan downloades gratis 
på www.vicekosmos.dk og www.ucsyd.dk.  
 
Projektansvarlig 
Ulla Pedersen, upe@ucsyd.dk, er kontaktperson fra KOSMOS. 

Deltagere 

Deltagere i kompetenceudviklingsforløbet: Projekt Go-Active’s medarbejdere på Vesterbro. 
Dvs. DGI-medarbejdere, lærere fra bydelens skoler og instruktører/trænere fra området. 
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Eksterne samarbejdspartnere 

Projektet er finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i perioden 2009-2012.  
Projektet styres af DGI-byen Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik ved Aarhus 
Universitet og KOSMOS har sammen tilrettelagt kompetenceudviklingen. 
 

Dokumentation/formidlingsform 

Udgivelse af bog i efteråret 2011 

 

Start- og sluttidspunkt 

Efterår 2010- efterår 11 
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