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TILPASSET FYSISK 
AKTIVITET FOR 
10-15 ÅRIGE 
BØRN I SKOLEN



Projektet har til hensigt at fremme ALLE BØRNS 

oplevelse af BEVÆGELSESGLÆDE og inklusion i 

bevægelsesfællesskaber, så de får mod på og LYST til at 

bevæge sig HELE LIVET. Derfor vil vi, sammen med lærere 

og pædagoger, skabe VIDEN og REDSKABER til at varetage 

INKLUSIONSOPGAVEN i fysisk aktivitet. Derudover leverer 

vi konkrete materialer til bevægelsespauser, BEVÆGELSE i 

fagene samt faget idræt.
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I projektet ”Bevægelse for alle” arbejder
vi for at hjælpe skolerne med at fremme
trivsel og øge bevægelsesglæde hos alle

børn.

Vi vil gerne invitere Jeres skole med 
i dette vigtige arbejde. Det er gratis 

at være med, men kræver selvfølgelig, 
at I investerer lærere og pædagogers 

arbejdstid i at styrke bevægelse på 
skolen.

Projektet er støttet af

Bevægelse i skolen har betydning for
alle børn og unge, men især børn med

særlige behov – herunder børn og 
unge med bevægelseshandicap samt

kognitive og sensoriske vanskeligheder
– som ikke altid deltager i 

bevægelsesaktiviteter.

HVAD? HVEM?

TILPASSET FYSISK AKTIVITET FOR 10-15 ÅRIGE BØRN I SKOLEN

HVORFOR?
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Projektets mål
og baggrund

KOM 
MED!



Som deltagende skole er I afgørende i udviklingen 
af projektet. Vi inviterer Jer til at komme med 

feedback til projektet, workshoppen og materialerne. 
 

Deltagende lærere og pædagoger vil blive bedt om at
udfylde et kort spørgeskema på workshoppen. 

Projektets evaluator gennemfører et interview, som
enkelte kursusdeltagende lærere og pædagoger

forventes at deltage i. 
 

Ved projektets afslutning inviteres I med, 
når vi fremlægger de resultater, 

vi har skabt sammen.

Alle lærere og pædagoger, der 
varetager undervisning eller bevægelse. 

Aktiviteterne henvender sig primært 
til 4.-10. klassetrin. 

 
Kurset kan afholdes for hele skolen, et
afdelingsteam, årgangsteam eller fagteams
- f.eks. idrætslærere.

VI HAR BRUG FOR JERES INPUT

HVEM ER DET TIL?
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I er uundværdlige 

Du kan helt sikkert 
også få gavn af det



På workshop 1 vil lærere, pædagoger og en
repræsentant fra ledelsen introduceres til
bevægelsesdidaktik og -inklusion gennem
praktiske eksempler, som let anvendes i

undervisningen efterfølgende.  

I testfasen stiller vi os til rådighed, så lærere
og pædagoger kan henvende sig til os med

spørgsmål. Vi forventer at I på lærer- el,
teammøder prøver enkelte aktiviteter af og

at I har benyttet aktiviteter i praksis. 

Efter ca. 1,5 mdr. kommer vi igen på besøg 
til workshop 2. Her vil vi arbejde videre med
inkluderende bevægelsesaktiviteter og
inddrage jeres erfaringsperspektiver.   

Workshop 1
2 timer

Testfase
Ca. 1-2 måneder

Workshop 2
2 timer

Læs mere om tilmelding på næste side
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Tilbud

Workshop og konsulentydelse

   



Tilmelding

Materialer 

Kontakt

Vi kan tilbyde jer workshoppen 
i skoleåret 2022/2023 fx i jeres 
forberedelsesuge, eller når det 

ellers passer jer. 

Som deltagende skole modtager
I materialer og aktiviteter, der

kan bruges direkte i
undervisningen. 

 

Har I spørgsmål eller ønsker
I at deltage kan I kontakte 
projektleder Heidi Gabriel på

telefon 23981314 eller 
mail hg@handivid.dk
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aktiviteterforalle.dk


