
 

 

Evaluering – Sundhedsambassadører 

 

Undervisningsmål for forløbet for Sundhedsambassadørerne på Humlehøj-Skolen 2010/11 

 at definere begrebet kultur for sundhedsundervisning 

 at præsentere en analysemetode til afdækning af skolens kultur for sundhedsundervisning 

 at definere begrebet sundhed 

 at præsentere det positive og brede sundhedsbegreb 

 at præsentere et demokratibegreb som baserer sig på demokrati som livsform 

 at præsentere ”The Ladder of Participation” 

 at præsentere handlekompetencebegrebet 

 at koble handlekompetencebegrebet med mål for elevernes læring 

 at præsentere forskellige undervisningsforløb med afsæt i faghæfte 21 

 

Følgende evalueringsspørgsmål var afsæt for evaluering og perspektivering på forløbet for 

Sundhedsambassadørerne på Humlehøj-Skolen 2010/11  

1) Når du tænker tilbage på dette skoleår som Sundhedsambassadør – hvilke ord kommer du 

umiddelbart til at tænke på? 

- den røde tråd 

- sundhed i undervisningen 

- svært at komme i gang- hvad er en sundhedsambassadør? 

- struktur, glæde 

- ordene baseline og den røde tråd bliver et gennemgående element 

 

2) Temadagene har været tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg, debat, småøvelser og 

praksis – hvordan har du som aktiv deltagende oplevet denne vekselvirkning (fordele og 

ulemper)? 

 

 Fordele:  

- for at sikre aktiv, engageret deltagelse må temadage/oplæg nødvendigvis struktureres med 

skiftende former, så jeg kan udelukkende se dette som værende en fordel 

- det var meget godt med en vekselvirkning, da det var efter en lang arbejdsdag 



- det var godt og afvekslende 

- vekselvirkningen er vigtig 

- fordel at lave øvelser med nogen man ikke er vant til 

- positivt 

- Pga. tidspunkt positivt og godt med vekslende aktiviteter 

 

 

3) Hvilken betydning har det for skolen at du har været i gennem dette udviklingsforløb som 

Sundhedsambassadør? 

 

- De uformelle aktiviteter blev formelle. 

- At jeg som lærer har fået en ny ”miniidentitet” i tiltag til mine fag og ganske bestemt vil kæmpe 

noget mere for sundheden for eleverne. 

- Det at få italesat sundhedsbegrebet, har affødt nogle givtige debatter i SFO’en. Det har 

ligeledes betydet, at vores aktiviteter/tiltag er blevet synliggjort og systematiseret. 

- Jeg håber, jeg aktivt kan bidrage til området senere. 

- Det uformelle er blevet formelt! 

 

 

4) Hvordan vil Humlehøj-Skolen fremover have glæde af sine Sundhedsambassadører? 

 

- Planlægningen af skoleåret ville blive nemmere med den røde tråd 

- At der på Humlehøj-Skolen vil være den røde tråd, som sikrer at vi arbejder vedvarende med 

faghæfte 21 og sætter det i relief også til profilen. 

- Fortsat entusiasme og engagement, forhåbentligt rollemodeller og foregangsmænd. 

- Til hjælp ved fælles planlægning. 

- Faghæfte 21 er synliggjort 

 

 

5) Hvordan vil du forsat arbejde med faghæfte 21? 

 

- ”Afslappet”, da jeg nu ved hvor meget vi rent faktisk allerede gør! 

- Der er nu sat så meget fokus på faghæfte 21, at det vil blive lettere for os at se, hvor vi i 

forvejen arbejder med emnerne og få det dokumenteret. 

 

6) Andre kommentarer 

- Det ville være dejligt, hvis kurset ligger først på dagen og samlet over kortere tid. 

- Tak for supergode oplæg. 

- Dårligt tidspunkt kl. 15-18 

- Strukturen anderledes - evt. tidligere på dagen 

- Det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre forløbet over to dage, evt. 
sammenhængende. Det vil give mulighed for en større tilknytning til forløbet, der har 
været for lang tid mellem de forskellige mødedage denne gang, det har resulteret i at det 



har virket som om deltagerne mistede gejsten. Der er så meget andet der fylder i en travl 
hverdag at forløbet gled i baggrunden. 

- Vi burde have set det du kaldte ”kontrakten” så vi vidste mere om mål og indhold. 
- Vidste ikke, hvad forløbet gik ud på – gerne højere informationsniveau  
- Det vil være en god ide med flere oplægsholdere. Det giver tit et godt indspark med et  

(kort) oplæg fra en ”ekspert”. 

- Sidste kursusgang har været rigtig god opsamlende til at få hold på emnet. 

 

Udviklingsarbejdet har udmøntet sig i følgende arbejdsdokumenter 

Brug af forskellige teoretiske og didaktiske metoder/tilgange: 

1) Udkast og udfyldelse af sundhedskulturmodellen 

2) Udkast til Humlehøj-Skolens røde tråd i sundhed 

3) Model for fokuspunkter 

Baselineundersøgelse m. opstillede visioner, se tidligere fremsendt oplæg. Med understreget 

betyder, at dette har vi nået og arbejdet med undervejs i forløbet: 

Hvad er vores vision for sundhedsundervisningen/bevægelse på skolen og sundhed/ bevægelse i SFO’en 

om 3 år? 

(3 – 5 situationer eller eksempler på, hvordan sundhedsundervisningen/bevægelse på skolen og 

sundhed/bevægelse i SFO’en gennemføres på jeres skole om 3 år)  

 Faghæfte 21 implementeret fra SFO til udskoling 

 At børnene ikke køres af forældre i skole 

 Ture til ex naboskoler foregår på ”gåben” eller cykel 

 At breaks bliver en naturlig del af undervisningen 

 At skolen/SFO kan tilbyde en madordning 

 At sundhed og bevægelse er en fast del af årskalenderen  

 

Hvad skal der til for at realisere vores vision? 

(De tre vigtigste opmærksomhedspunkter hhv. initiativer i arbejdet mod vores vision  

for at udvikle sundhed og bevægelse i undervisningen på skolen og i SFO’en) 

 Fælles fodslag – forældre, bestyrelse og personale 

 Kurser 

 Arbejdsgrupper 

 Det uformelle bliver formelt 

 



Helt konkret har det udmøntet sig på følgende måde: 

• Bevægelsespauser i undervisningen 

• Bevægelse i faglige aktiviteter 

• Bedre kommunikation mellem lærerne, lærer-elever 

• Flyttet rundt på møblerne på lærerværelset – så vi nu sidder anderledes = kollegial sundhed 

• Vandrerdage – god oplevelse – vi kan også ”bare” bruge vores ben 

• Pauseaktiviteter på lærermøder 

• Twister, hinkerude og bordtennisbord i gården 

• Opbakning til fælles aktiviteter blandt lærerne; ex. Lady-walk, Flensborgtur  

• Bedre socialt miljø blandt lærerne 

 

Evaluering – Bevægelsesambassadører 

 

Undervisningsmål  for forløbet for bevægelsesambassadørerne på Humlehøj 

Skolen 2010/11 

a) At deltagerne med afsæt i deres fagprofessionelle synsvinkel får mulighed for en 

drøftelse omkring udvikling af en fælles forståelse af begreber som idræt og 

bevægelse 

b) At give deltagerne forudsætninger for at sætte skub i en udvikling af en 

tydelig og synlig bevægelseskultur på Humlehøjskolen 

c) At deltagerne præsentere deltagerne for hvordan en bevægelsespolitik kan udmønte 

sig i praksis 

d) At deltager får kendskab til hinandens arbejde med og ressourcer indenfor bevægelse 

og idræt 

 



Følgende evalueringsspørgsmål var afsæt for afslutningen på forløbet for 

bevægelsesambassadørerne på Humlehøj Skolen 2010/11  

1) Når du tænker tilbage på dette skoleår ang. bevægelsesambassadører – hvilke ord 

kommer du umiddelbart til at tænke på? 

 Mange gode debatter 

 Vi er blevet forstyrret i vores tankegang 

 Vi er blevet udfordret på vores vaner 

 Grin og glæde hver gang 

 Et mere skærpet syn på hvad en bevægelsesambassadør kunne være 

 Godt at kunne lege med sine kolleger 

 Vi skal kunne inspirere ud fra viden og aktivitetsvalg 

 Vi har fået skabt nye muligheder for at gøre bevægelse til en naturlig del af vores 

tankegang 

 Vi skal blive gode til at stille spørgsmål/inddrage bevægelse i skolens tiltag fremover 

 Vi skal have en mere tydelig afsmittende effekt på kolleger 

 Vi skal holde skolen på bevægelsessporet 

 

2) Temadagene har været tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg, debat, 

småøvelser og praksis – hvordan har du som aktiv deltagende oplevet denne 

vekselvirkning (fordele og ulemper)? 

 Fordele:  

- At vi har været praktiske i tilgangen 

- Gode og brugbare ideer – lige til at gå til 

- Omsætteligheden til hverdagen og undervisningen 

- Godt med en vekselvirkning  

- Debatter har hele tiden været på skolens niveau  

- Alt har været legalt – en ny tilgang til udviklingsarbejde (ikke noget der er rigtig 

og forkert) 

 

 Ulemper: 

- Svært at overføre Playspot-metoden til hverdagen  

 

3) Hvilken betydning har det for skolen at du har været i gennem dette udviklingsforløb 

som bevægelsesambassadør? 

 Det er svært at sige noget om – da vi måske mangler nogle forventninger fra ledelse om, 

hvordan de ønsker at gøre brug af os ”bevægelsesambassadører” i det kommende skoleår 

11/12 samt ud i fremtiden 



 Hvad er vores rolle – og hvor synlige skal/ønsker vi (ledelsen og 

bevægelsesambassadørerne) at være? 

 Det dør hen hvis ikke vi får mulighed for at være synlige i vores arbejde med bevægelse 

 Der er generel en opfordring til at gøre brug af de kræfter som skolen nu har fået tilført via 

temadagene 

 Vigtigt at forventningerne hænger sammen med hele skolen mission om at blive en idræts- 

og bevægelsesskole 

 Der er pt. stor fokus på idrætsklasserne som starter efter ferien – måske skal der også 

fokuseres på resten af skolen som idrætsskole  

 

Udviklingsarbejdet har udmøntet sig i følgende arbejdsdokumenter som alle er 

sendt til deltagerne på kurset om bevægelsesambassadører 

- Baselineundersøgelse m. opstillede visioner  

- Brug af forskellige teoretiske og didaktiske metoder/tilgange: 

 Bevægelsesglædemodellen 

 PlaySpot metoden (fotometoden) 

 Udkast til skolens bevægelsesformål 

 Udkast og udfyldelse af bevægelseskulturmodellen 

 Udkast til ansøgning til bevægelsesmiljøer 

 Udkast til Humlehøj Skolens bevægelsestraditioner og visioner (den røde bevægelsestråd) 

 Udarbejdelse og fremlæggelser af konkrete bevægelsestiltag i undervisningen/frikvarterer 

mm. fra hver enkelt bevægelsesambassadør 

 

   

   


