
 

 

 

 

 

Projektbeskrivelse vedr.studiekreds for idrætslærerne 
på Hældagerskolen 2009/2010 

 
Baggrund 
Idræt i folkeskolen er det vigtigste bevægelsesfag, som eleverne mø-
der i 1. - 9./10. klasse i skolen.  
Idrætsfaget er for første gang blevet evalueret af Danmarks Evalue-
rings Institut (EVA). 
Evalueringen havde til formål at afdække faktorer, som har betydning 
for at faget udvikler den alsidighed og faglighed, der er beskrevet i 
formålet for idræt og de centrale kundskabs- og færdighedsområder.  
 
Formål med studiekredsen 

 At give deltagerne mulighed for at drøfte nuværende og fremtidig 
idrætspraksis på Hældagerskolen, hvor udgangspunktet er fælles 
mål i idræt (alsidighed og faglig kvalitet) 

 At skabe en dialog med skolernes forældre/skolebestyrelserne 
om kroppens betydning i dagligdagen for læring og trivsel. 

 
Mål/succeskriterier 

 At studiekredsen bliver afviklet i skoleåret 2009/2010. 

 At der tilknyttes en ekstern konsulent til dele af processen 

 At mindst 75% af de deltagende lærere/pædagoger senest i 2010 
har målsætninger om fysisk aktivitet indskrevet i deres årsplaner 
eller lignende 

 At der blandt deltagerne i forløbet skabes mulighed for vidende-
ling efter endt forløb (netværk). 

 At der bliver iværksat en proces, således at fysisk aktivitet bliver 
sat på dagsordenen i de pædagogiske miljøer på Hældagersko-
len (pædagogisk råd, SFO, daginstitutioner, lokale idrætsforenin-
ger i lokalområdet etc.). 

 At skolebestyrelsen på Hældagerskolen tager emnet fysisk aktivi-
tet/bevægelse op til drøftelse i tilknytning til studiekredsen. 

 
Målgruppe 
Målgruppen i studiekredsen er primært idrætslærere Hældagerskolen, 
sekundært skolens ledelse og skolebestyrelsen på Hældagerskolen samt 
evt. de lokale idrætsforeninger.   
 
Indhold og organisering 
Forløbet tilrettelægges som et procesforløb i skoleåret 2009/2010.  
Der tages udgangspunkt i de anbefalinger for idræt i skolen, som er ud-
sendt af Danmarks Evaluerings Institut (EVA/2004).  
Oplæg og drøftelser af muligheder og begrænsninger i relation til fysisk 
aktivitet i og omkring skolen, - herunder hvordan fælles mål kan bruges 
som et redskab til ex. skole-/hjemsamarbejdet. 
Herefter arbejdes med baseline for idrætsfaget og med udarbejdelse af 
vision for fremtidens idrætsundervisning på Hældagerskolen. 
 
Start- og sluttidspunkt 
November 2009 – April 2010 
 
Projektansvarlig 
Videncenterleder Børge Koch, bfk@ucsyd.dk, tlf. 73 22 71 30, mobil tlf.: 
51 26 68 40. 
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