Bevægelsesbarometeret
Et redskab til selvevaluering

Hvad er bevægelsesbarometeret?
Eleverne efterlyser mere bevægelse i skoledagen og er klar til at være medskabere af bevægelsesaktiviteter. Dét
skal vi benytte os af! Bevægelse styrker læring og trivsel. Brug bevægelsesbarometeret til at stille skarpt på jeres
arbejde med idræt og bevægelse. Hiv bevægelsesbarometeret frem i ledelsen, i bevægelsesteamet og måske
sammen med elevrådet, og lad det danne udgangspunkt for gode drøftelser af, hvordan I udvikler jer på området.
Arbejdet med bevægelse bør være systematisk, synligt og sigte langt.
Sådan kan barometeret bruges
Bevægelsesbarometeret indeholder 8 temaer, som I kan arbejde med i den rækkefølge, som giver bedst mening for
jer. Under hvert tema er der først et par reﬂeksionsspørgsmål, der hjælper jer i gang med drøftelsen. Dernæst ﬁre
gennemgående spørgsmål, som støtter jeres selvevaluering:
●
●
●
●

Er vi rød, gul eller grøn i forhold til temaet?
Hvordan ved vi det?
Hvad har vi behov for at gøre for at blive bedre?
Hvem skal gøre noget?

Peger jeres selvevaluering på, at I har behov for kompetenceudvikling, hjælp til udarbejdelse af principper eller
lignende, er I altid velkomne til at kontakte os. Sidst i disse slides ﬁnder I en oversigt over supportmuligheder.
I bedes indsende jeres barometerstatus via dette link senest 15.01.2021.
Lad Bevægelsens år være en anledning til at sætte endnu mere fut i folkeskolen!
God fornøjelse med selvevalueringen!
Mads Rune Jørgensen, Skolechef, Aalborg Kommune

1. Elever som medskabere
af bevægelsesaktiviteter
Elevrådsrepræsentanter fra kommunens skoler har været samlet for at
komme med input til at fremme bevægelse i skolen. Her fremgår det
blandt andet, at eleverne ønsker at blive inddraget, bidrage med ideer
og gerne vil tage ansvar i forhold til bevægelsesaktiviteter.

Hvordan sikrer vi, at elevernes stemme bliver hørt? Er bevægelse et
punkt på dagsordenen til vores elevrådsmøder? Har vi
bevægelsescoaches, legepatrulje, Game Boosters eller lignende?

●

Er vi rød, gul eller grøn i forhold til temaet?

●

Hvordan ved vi det?

●

Hvad har vi behov for at gøre for at blive bedre?

●

Hvem skal gøre noget?

2. 45 minutters bevægelse om dagen
Mange skoler er fortsat udfordrede af kravet om 45 minutters bevægelse i
løbet af skoledagen - særligt i udskolingen.

Hvordan arbejder vi med de 45 minutters bevægelse i løbet af skoledagen?
Har medarbejderne de fornødne kompetencer? Hvordan følger vi op på,
om bevægelse integreres i den fagdelte undervisning? Prioriteres
bevægelse som en del af understøttende undervisning? Har vi i alle
afdelinger tydelig struktur og ansvarsfordeling?
Er bevægelsesuret i spil i alle klasser?

●

Er vi rød, gul eller grøn i forhold til temaet?

●

Hvordan ved vi det?

●

Hvad har vi behov for at gøre for at blive bedre?

●

Hvem skal gøre noget?

3. Arbejdet med motorik
For mange børn har motoriske vanskeligheder ved skolestart.
Ofte følger de motoriske udfordringer barnet i en længere
periode, og derved påvirkes barnets mulighed for at deltage i
undervisningen og i det sociale fællesskab.

Har I en systematik ift. arbejdet med børns motorik? Screener I
elevers motorik ved skolestart? Hvordan følger I op, hvis et barn
har motoriske udfordringer? Er der fokus på motorik i hele
skoleforløbet?

●

Er vi rød, gul eller grøn i forhold til temaet?

●

Hvordan ved vi det?

●

Hvad har vi behov for at gøre for at blive bedre?

●

Hvem skal gøre noget?

4. Åben skole
For at inspirere eleverne til alsidige former for fysisk aktivitet og et
aktivt foreningsliv skal skolen deltage i åben-skole-samarbejde med
foreninger i lokalsamfundet.

Er der basis for et øget samarbejde med idrætsforeninger i
nærområdet? Er der en systematik i, hvilke klasser der tilbydes
bevægelsesaktiviteter i regi af åben skole? Bruger vi
bevægelsestilbuddene i AabenAalborg.dk?

●

Er vi rød, gul eller grøn i forhold til temaet?

●

Hvordan ved vi det?

●

Hvad har vi behov for at gøre for at blive bedre?

●

Hvem skal gøre noget?

5. Rød tråd i idrætsfaget
Bevægelsens år retter særligt et fokus på idrætsfaget. Når idrætsfaget prioriteres, er det vigtigt at sikre høj
kompetencedækning og understøtte et godt samarbejde idrætslærerne imellem. Overvej, hvordan I kan
skabe en rød tråd i idrætsundervisningen, som understøtter progression og systematik i overgange. Den
røde tråd er en konkretisering af kompetencemålene i Fælles Mål, der skaber overblik over, hvad der
arbejdes med, hvornår. Lad jer eksempelvis inspirere af dette eksempel.
Skoleforvaltningen tilbyder workshops vedr. den røde tråd i idrætsundervisningen.

Varetages idrætsundervisningen af lærere med undervisningskompetence i faget? Er der behov for
kompetenceudvikling? Hvem skal på workshop?

●

Er vi rød, gul eller grøn i forhold til temaet?

●

Hvordan ved vi det?

●

Hvad har vi behov for at gøre for at blive bedre?

●

Hvem skal gøre noget?

6. De fysiske rammer
Skolens faciliteter er en vigtig faktor, når det kommer til at skabe gode
rammer og vilkår for fysisk aktivitet. Som skole kan I med fordel sætte
fokus på facilitetsområdet.

Er der områder, der kan opgraderes og udvikles, så de inviterer til øget
bevægelse i såvel undervisning som frikvarterer? Kan vi ændre
eksisterende indretning eller udeområder, så der bliver mere plads?

●

Er vi rød, gul eller grøn i forhold til temaet?

●

Hvordan ved vi det?

●

Hvad har vi behov for at gøre for at blive bedre?

●

Hvem skal gøre noget?

7. Organisering
Erfaringer fra idrætsskoler landet over viser, det er en god idé at have en
skarp organisering, der kan koordinere arbejdet med bevægelse på
skolen.
Det vil være oplagt at nedsætte et bevægelsesteam. Én i teamet er
bevægelseskontaktperson og kan dermed viderebringe information og
inspiration fra Skoleforvaltningens netværksmøder.

Prioriterer vi at have et bevægelsesteam? Hvad er i så fald teamets
opgave? Hvem er vores bevægelseskontaktperson?

●

Er vi rød, gul eller grøn i forhold til temaet?

●

Hvordan ved vi det?

●

Hvad har vi behov for at gøre for at blive bedre?

●

Hvem skal gøre noget?

8. Princip for bevægelse
Erfaringer fra skoleverdenen viser, at vi kommer langt, hvis
skolen har tydelige principper og ved, hvordan vi vil strukturere
og rammesætte arbejdet med idræt og bevægelse.

Hvordan er samarbejdet med skolebestyrelsen? Hvordan bliver
principper til handling?
Se eksempel på princip.

●

Er vi rød, gul eller grøn i forhold til temaet?

●

Hvordan ved vi det?

●

Hvad har vi behov for at gøre for at blive bedre?

●

Hvem skal gøre noget?

Vi er klar til at hjælpe jer videre...
Vi kan f.eks. hjælpe med:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

At udarbejde principper og handleplan for bevægelse
(evt. i samarbejde med skolebestyrelse)
At prioritere DUS-tid og UUV-timer til bevægelse
(struktur og indhold).
At uddanne elever til bevægelsescoaches og
legepatruljer
At styrke samarbejdet med elevrådet om bevægelse
At planlægge udviklingsdage for en skoles idrætsteam
(evt. opdelt i trin)
At planlægge erfamøde med naboskole (idrætslærere
eller DUS-pædagoger)
At sætte fokus på de fysiske rammer
At igangsætte co-teachingforløb, hvor
idrætskontaktpersoner samarbejder med kolleger
At sætte jeres gode ideer i spil
Kontakt: Bevægelseskoordinator Anders Sindberg
ask-skole@aalborg.dk

Indsend jeres barometerstatus
Send svarene senest 15. januar 2021

