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Kompetenceudviklingsforløb omkring 
mere idræt på  

Langmarkskolen i Horsens Kommune  
i skoleåret 2010/2011 

 
 
Formål 
Kompetenceudviklingsforløbets formål er, at videreudvikle allerede igangsatte tiltag på 
idrætsområdet på Langmarkskolen. Derudover ønsker idrætslærerne på Langmarkskolen 
både indadtil og udadtil at styrke idræt som fag samt udvikler en synlig bevægelseskultur 
på skolen.   
 
 
Målgruppe 
Den primære målgruppe i udviklingsforløbet er: 
Idrætslærere på Langmarkskolen 
Idrætskoordinator på Langmarkskolen 
 
Den sekundære målgruppe i udviklingsforløbet er: 
Skolens ledelse på Langmarkskolen, kommunale idrætskonsulenter, skolebestyrelsen 
samt evt. sundhedsråd 
 
 
Beskrivelse af kompetenceudviklingsforløbet 
Idrætslærerne og eleverne på Langmarkskolen har igangsat arbejdet med at udvikle en 
stærk idræts- og bevægelseskultur for hele skolen. Langmarkskolen ønsker forsat at 
udvikle, synliggøre og tydeliggøre skolen idræts- og bevægelsesprofil i fremtiden, hvilket  
betyder at der i skoleåret 2010/11 igangsættes i samarbejde med KOSMOS et nyt modul 
indeholdende nye udviklings- og aktionslæringsforløb   
 
 
Mål/succeskriterier 
 

• At udviklingsforløbet bliver gennemført i skoleåret 2010/11. 
 
• At der i efteråret 2011 laves et evaluerings/perspektiveringsmøde med de 

deltagende lærere og skolernes ledelse.  
 
• At mindst 15 lærere/pædagoger deltager i hele forløbet. 
 
• At mindst 80 % af de deltagende lærere/pædagoger i løbet af skoleåret 2010/11 får 

iværksat og gennemført 2 – 3 mindre undervisningsforløb med henblik på at 
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revitalisere idrætsundervisningen og/eller skabe motivation for mere fysisk aktivitet 
på skolen (indskrives i årsplanen). Deltagerne skiftes undervejs i processen til at 
give hinanden feedback i de udvalgte aktionslæringsforløb. Der kan også kobles 
ekstern observatør på nogle af forløbene, hvis dette ønskes. 

 
• At der blandt deltagerne i forløbet sker videndeling efter endt forløb via særligt 

tilrettelagte didaktiske samtaler - gennem netværk og i samspil med pædagogisk 
udviklingsafdeling. 

 
• At der bliver iværksat en proces, således at fysisk aktivitet/idræt/bevægelse bliver 

sat på dagsordenen i alle de pædagogiske miljøer på skolerne. 
  

• At skolebestyrelsen og sundhedsrådet på de fire skoler løbende tager emnet fysisk 
aktivitet/bevægelse/idræt op til drøftelse i tilknytning til udviklings- og 
aktionslæringsforløbet og viser handlekraft indenfor indsatsområdet leg, idræt og 
sundhed. 

 
 
 
Rollefordeling 
University College Syddanmark/Det nationale videncenter KOSMOS står for planlægning 
og gennemførelse af ovennævnte forløb i samarbejde med idrætskoordinatoren fra 
Langmarkskolen.   
 
 
Ansvarlig for kompetenceudviklingsforløbet 
Adjunkt Katrine Bertelsen – kbe@ucsyd.dk/ 4044 0197 – UC Syddanmark/KOSMOS 
Adjunkt Pia Paustian – ppa@ucsyd.dk/ 2916 1205 – UC Syddanmark/KOSMOS 
 
 
 
 
 
 
 


