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Udviklings- og aktionslæringsforløb omkring 
mere idræt på skoleskemaet 

målrettet tre idrætsskoler i Roskilde Kommune 2010 
 
 

   
Baggrund  
Idræt i skolen får fra 1. august 2010 en opprioritering i Roskilde Kommune med 
kommunens udpegning som Team Danmark Eliteidrætskommune, som løber over en 4-
årig periode (2009 – 2012). Som en del af samarbejdet bliver tre udvalgte skoler til 
idrætsskoler med et udvidet idrætstilbud.  
 
På de tre idrætsskoler i Roskilde Kommune har man en idrætsmodel, der udvider 
timetallet fra 2 ugentlige lektioner til 4 ugentlige idrætslektioner for elever fra 0. – 2. 
klassetrin. Modellen rulles derefter ud med en årgang hvert år til modellen er fuldt udrullet 
til at omfatte 0. – 6. klasse.   
 
På baggrund af en opprioritering af idrætstimerne og et politisk ønske om at få udviklet en 
stærk bevægelseskultur på de tre idrætsskoler, igangsættes modul 1 indeholdende et 
udviklings- og aktionslæringsforløb henover foråret 2010 for skolens lærer- og 
pædagogiske personale (0. – 2. kl.).  
 
Formål 
 

• At deltagerne får en fælles forståelse af begrebet idrætsskole. 
• At give deltagerne faglige og pædagogiske forudsætninger for at tilrettelægge, 

gennemføre og evaluere undervisningsforløb, der med udgangspunkt i såvel 
idrætsfagets CKF/læseplan og pædagogiske handleplaner og aldersrelateret 
træning, der tilsammen og hver for sig skal medvirke til udvikling af en stærk 
bevægelseskultur på den enkelte idrætsskole. 

• At kvalificere deltagernes evne til at etablere tværfaglige 
idræts/bevægelsesprocesser med henblik på at synliggøre de felter, hvor der 
kan/skal foregå samarbejde mellem lærere og pædagoger.  

• At kvalificere deltagernes evne til at observere og iagttage egne og andres 
målrettede undervisningsforløb/pædagogiske idrætsforløb med henblik på at styrke 
de didaktiske kompetencer i forbindelse med idrætsundervisning/ 
idrætspædagogiske tiltag.  
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• At give deltagerne de bedste forudsætninger for og redskaber til at sætte skub i en 
udvikling af en tydelig og synlig bevægelseskultur på den enkelte idrætsskole.  

• At deltagerne får en forståelse for betydningen af en løbende dialog med de øvrige 
lærere/pædagoger, elevernes/børnenes forældre, elevråd og skolebestyrelse, der 
medvirker til at skabe engagement omkring bevægelse, idræt, fysisk aktivitet og 
sund livsstil.  

 
 
Mål 
 

• At aktionslæringsforløbet modul 1 bliver gennemført i foråret 2010 (evt. med 
konsulentbistand i efteråret 2010 + et nyt aktionsforløb kaldet ”modul 2”).  

• At mindst 25 lærere/pædagoger deltager i hele forløbet på modul 1.  
• At mindst 80 % af de deltagende lærere/pædagoger i løbet af året 2010 får iværksat 

og gennemført 2 – 3 mindre undervisningsforløb med henblik på at revitalisere 
idrætsundervisningen/pædagogiske idrætsforløb og derigennem at skabe 
motivation for mere fysisk aktivitet på skolen/SFOen. Dette indskrives i hhv. 
årsplanen og den pædagogiske lærerplan. 

• At der blandt deltagerne i forløbet sker videndeling efter endt forløb via særligt 
tilrettelagte didaktiske/pædagogiske netværker - i samspil med hhv. Det nationale 
videncenter KOSMOS og Roskilde Kommune. 

• At der bliver iværksat en proces således, at bevægelse og idræt bliver sat på 
dagsordenen i alle pædagogiske miljøer på skolen.  

• Skolebestyrelserne på de tre skoler skal afdække deres muligheder for at styrke 
idræt og bevægelse og forholde sig til bekendtgørelsen om fravær og drøfte deres 
rolle med at løfte idræts/bevægelsesstatus hos forældrene. 

 
 
 
Målgruppe  
 
Den primære målgruppe i udviklings- og aktionsforløbet er: 
Lærere og pædagoger fra de tre forskellige idrætsskoler  
 
Den sekundære målgruppe i udviklings- og aktionsforløbet er: 
Skolernes ledelse  
Eliteidrætskoordinator i Roskilde Kommune  
 
Indhold og organisering 
Kursuseftermiddage med forskellige temaer: bevægelseskultur, aldersrelateret træning, 
pædagogisk idræt mm.  
Konsulentbesøg á 2 x 2 timer pr. skole 
Konsulentbistand á 2 timer pr. skole (sparring via mail/telefon) 
 
 
 
 
 



Idrætsskoler i Roskilde Kommune 
KOSMOS 

kbe@ucsyd.dk 

Modul 1a 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Modul 1b – ”nyankomne” 
Kursusdag á 7 timer 
Konsulentbesøg á 2 x 2 timer pr. skole 
Konsulentbistand á 2 timer pr. skole (sparring via mail/telefon) 
 
  
 
 
 
 
 
Indholdet og rammerne for konsulentbistanden bestemmes i et samarbejde mellem de 
deltagende lærere, pædagoger, skolens ledelse og KOSMOS.  
Skolerne har et ønske om at lave individuelle idrætsskoler – så hver enkelt skole får et 
idrætsskolekoncept passende til de ressourcer og den udvikling som hver enkelt skole 
ønsker med afsæt i i Team Danmarks koncept for idrætsskoler.    
 

 

Projektansvarlig 

Katrine Bertelsen, konsulent i KOSMOS, UC Syddanmark, kbe@ucsyd.dk  

Pia Paustian, konsulent i KOSMOS, UC Syddanmark, ppa@ucsyd.dk  

Susanne Esmer, konsulent i KOSMOS, UC Sjælland, ses@ucsj.dk  

 

Start og sluttidspunkt 

Marts 2010 – November 2010 

Del 1a  
18. marts 2010 

Del 2a  
8. april 2010 

Del 3a  
27. april 2010 

Del 4a 
11. maj 2010 

Implementering i egen praksis via 
konsulentbistand på hver af de tre 
skoler (sandsynligvis hhv. I juni og 
august/september 2010) 

Del 1b – Sensommer 
Opsamling for nyankomne 
(Fælles kursusdag 7 timer) 

Del 2b 
Implementering i egen praksis via 
konsulentbistand på hver af de tre 
skoler 


