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Projektbeskrivelse Pigezonen – Abildgårdskolen Odense  
 
Kontaktperson KOSMOS: 
Anne Kær Thorsen, akt@ucsyd.dk, tlf. 60 10 06 40 
 
Projektejer: 
Dansk Skoleidræt 
 
Baggrund: 
Projektet er et pilotprojekt med støtte fra Kulturministeriet.  
 
Undersøgelser viser, at især piger med anden kulturel baggrund dyrker mindre idræt end 
danske børn. Forskellen er særlig tydelig hos indvandrerpiger, der dyrker markant mindre 
idræt i foreningsregi end piger med danske forældre. Desuden er indvandrerpigerne 
statistisk langt mere udsatte, når det handler om overvægt og livsstilsbetingede 
sygdomme som hjerte-karsygdomme og diabetes II. Derfor er der fornuft i, at 
bestræbelsen på at få flere børn og unge af anden etnisk baggrund til at dyrke idræt skal 
være mere målrettet de yngre piger af forældre, hvor begge kommer fra en anden kultur. 
 
Med Pigezonen tilbyder man disse piger mulighed for at dyrke idræt lige efter skoletid, 
hvilket ikke alene vil bringe dem i bedre fysisk form, men også give dem et større indblik i 
sund livsstil og værdien af motion. Pigezonen åbner også op for, at pigerne kan have 
indflydelse på de aktiviteter, som skal foregå, ud fra tanken om den demokratiske 
proces/medbestemmelse og i et idrætsligt/sundhedsmæssigt perspektiv. 
 
Målgruppe: 
Nydanske piger på Abildgårdskolen i Odense. 
Målgruppen er yderligere defineret som piger i 5.-7. klasse, som ikke i forvejen dyrker idræt.  
 
Projektskole: 
Abildgårdskolen, som ligger i et område med mange forskellige nationaliteter og 
kulturer i den nordøstlige del af Odense. Skolen har ca. 90 % tosprogede elever.  
 
Tid/varighed: 
32 uger i skoleåret 2009 - 10 med start i uge 40 (2009).  
 
Målsætning: 
Projektet på Abildgårdskolen er et pilotprojekt, som skal danne basis for videre udbredelse 
af Pigezonen til 12 byer i Danmark i et større projekt.  
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Involverede personer: 
Ildsjæl: Ildsjælen er en kvindelig idrætslærer på skolen og dermed et 

kendt ansigt for pigerne i Pigezonen. Ildsjælen er overordnet 
ansvarlig for planlægning og gennemførelse af aktiviteterne samt 
koordinering med junioridrætsledere og rollemodel. 

Rollemodel: Rollemodellen er et eksempel på en pige med etnisk baggrund, 
som har brudt den sociale arv, er studerende på en 
sundhedsrelateret uddannelse og lever et liv, hvor kost, sundhed 
og motion er vigtige aspekter. Rollemodellen skal vise pigerne i 
Pigezonen, at sund livsstil er både vigtig og realistisk for dem. 

Junioridrætsledere:  Junioridrætslederne findes blandt skolens ældste elever og er 
udvalgt ud fra såvel personlighed som baggrund. Begge 
Junioridrætsledere har etnisk baggrund og via en uddannelse 
som Junioridrætsleder gøres de bevidste om deres rolle i forhold til 
pigerne i Pigezonen.  

Projektleder: Sarah Thomsen, Dansk Skoleidræt 
 
 
Beskrivelse af Pigezonen: 
Pigezonen tilbyder aktiviteter på skolen efter skoletid. Aktiviteterne tilbydes to gange 
ugentligt – tirsdag og torsdag kl. 14-15.30 i et forløb på 32 uger.  
 
De praktiske og idrætslige aktiviteter planlægges og gennemføres af ildsjælen: en 
kvindelig idrætslærer fra skolen sammen med to junioridrætsledere, som er elever fra 
skolens 9. kl. Desuden tilknyttes en rollemodel, hvis rolle er at skabe en kontakt til pigerne i 
samspil med ildsjælen. Hun skal oplyse dem om kost, sundhed og motion ud fra sin egen 
verden og være et ’godt’ eksempel.  
 
Deltagelse i Pigezonen bør så vidt muligt ske i samarbejde med pigernes familier – og 
tanker omkring inddragelse af især pigerne mødre bør indtænkes i forløbet.  
Desuden indtænkes samarbejde med lokale idrætsforeninger med henblik på at 
introducere pigerne for den danske foreningskultur og gøre foreningsidræt til et kendt 
begreb hos pigerne og deres familier. 
 
Pigezonen kan desuden med aktiviteterne som centrum skabe en zone for pigerne, hvor 
de kan få indblik i emner omkring sundhed, krop og velvære, og hvor det er tilladt at stille 
spørgsmål omkring disse emner i et ’lukket’ rum. Dermed får Pigezonen også et andet 
formål end det rent idrætslige aspekt, nemlig et frirum som de måske kan have svært ved 
at finde andre steder i deres hverdag. Rollemodellen har i den forbindelse en vigtig rolle, 
men også den kvindelige ildsjæl vil få en anden funktion i denne zone end 
’idrætslærerens’. 
 
Erfaringerne tænkes bl.a. indhentet ud fra følgende spørgsmål: 

• Kan aktiviteter i Pigezonen videreintegrere pigerne i den etablerede 
foreningsidræt? 

• Skaber Pigezonen som et aktivitetstilbud på skolen basis for en skoleidrætsforening 
for piger som et supplement/alternativ til den traditionelle foreningsidræt i 
lokalområdet. 

 
KOSMOS / Videncenter for Sundhedsfremme, UC Syd, står for evalueringen af projektet 
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