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DEN ÅBNE SKOLE 



Idrætten i den nye reform 

• 45 min. bevægelse og motion 

• Understøttende undervisning 

• Idræt som eksamensfag 

• Den åbne skole 

• Talentklasser 

MULIGHED 



• Folkeskolereformens rygrad er læring 

• Hvad gør vi allerede? 

– Idrætsskoler 

– Folkeskolekaravanen 

– VI VIL den åbne skole 

Læring i den åbne skole 



Nyt HUS, nye muligheder 
SG`s vision 

• Kraftcenter for  

- bevægelse, sundhed og oplevelser 

 

• Skolereform = muligheder 

 

• Afgørende at ”vi kan levere”, og at 
foreningslivet forstår skolerne og omvendt 

 



KOM I GANG 

• Hvad gør I?  

– Vi kører 

– Vi planlægger 

– Vi venter 

 



Det praktiske 
• Fælles info koordineres ml. kommunen og SG 

• Skolerne fordeler dagene 

• Lærerne bruger online kalender og booker 

• Dagen planlægges i samarbejde ml. lærere og ”ekspert” 

• Vigtigt med fokus på læring 



Det har vi besluttet 
• Alle skoler skal arbejde med partnerskaber 

 

• Idrætspolitisk vision:  

– ”Vi vil være blandt de bedste,  

når det handler om at koble: idræt, 

uddannelse, sundhed og oplevelse” 

 

• Folkeoplysningsudvalget 

–  pulje til foreninger, som arbejder sammen med skolen 

 

 



Fokusområder i DIF 

• Partnerskab  

• Kompetenceløft 

• Inklusion 

• Specialforbund 

 

ROLLEFORDELING 



DEN VIRKELIGE VERDEN 



Hvordan går det med implementering? 

• 3 typer kommuner  

• Gode historier 

• Udfordringer 

 

 

KOORDINERING 



Hvad gør vi i Svendborg? 

• Skydning – Tåsingeskolens centerafdeling 

• Juniorklubben Stenstrup – Issø Skolen 

• LOMA  

 

 

 

 



SG & skolerne 
Folkeskoler 

• 3 inspirations/kursusdage for lærere 

• 50 dage med elever, og samarbejde ml. lærere og 
undervisere fra SG 

 

Privatskoler 

• Enkeltdage og mindre forløb 

• Prøveforberedende undervisning 

 

Undervisningsforløb 

http://www.svendborg-gf.dk/Eksempler-p%C3%A5-Uv--forl%C3%B8b


DRØMMEN 



Nye måder at organisere sig på 

• Kommunale rammer 

• Ressourcerne i foreningslivet 

• Dele ansættelser 50-25-25 

 



Et godt børneliv 

En aktiv og sammenhængende hverdag for 

børns læring og  trivsel via 

– Vellykkede samarbejder ml. skole og forening 

– SkoleLab 

– Lokale netværk 

 

 



DIF 

• Sunde, kompetente børn der trives 

• Flow læring   fritid 

• CV – Corporate Voulenteering 

• Idræt som vækstskaber 

POTENTIALE 


