Kommentarer fra hverdagen
”Det er positivt, at vi nu har mulighed for at gå meget mere i dybden med de enkelte idrætsgrene, og vi har mulighed for at gennemgå endnu flere idrætsgrene.”
Birgitte, lærer
”Det er fantastisk – vi ville gerne have 8 timer om ugen…”
Emma. 6 kl.

Stokkebækskolen
IDRÆTSKOLE
I SVENDBORG KOMMUNE

”Vi vil gerne have endnu flere, også selvom det betyder at vi skal blive længere i skolen”
Marius, 6. kl.
”Børnene får en god idrætskultur med sig - det er dejligt at have tid til at få indlært
de basale ting ved idræt, såsom bad, omklædning og regler, allerede fra starten”
Connie, børnehaveklasseleder
”Med flere timer har vi også åbnet for nye tiltag som fx motoriktimer, fysisk træningstimer, ”på hjul-timer” osv. Det giver også mulighed for at tilgodese de elever,
som måske ikke har deres force inden for en idrætsdiciplin i "de faglige trinmålstimer", og give dem succes i en anden af ugens idrætstimer. ”
Gry, lærer
”Vi har fået mere lyst til at blive længere tid i skole, og vi bliver så dejlig friske”
Maria, 6. kl.
”Efter at vi som pædagoger kom med i idrætsundervisningen, har det styrket vores
generelle samarbejde lærere og pædagoger imellem, samt øget respekten for vores
forskellige faglighed. En medvirkende faktor til det er bl.a. de fælles idrætskurser, vi
har deltaget i.”
Christina, pædagog
”En af mine bange anelser, da arbejdet startede, var, at de børn, der ikke brød sig
om idræt, ville få det svært. Den fordom/antagelse er blevet gjort til skamme, da jeg
synes, jeg generelt ser motiverede, glade og aktive børn i hver en time. ”
Gry, lærer

Hvor sundhed og læring går hånd i
hånd, og hvor motion bliver til viden

Skolebeskrivelse
Stokkebækskolen er en skole på Sydøstfyn i Svendborg Kommune, der har afdelinger i de tre små landsbyer, Hesselager, Gudme og Gudbjerg ca. 13 km nord for
Svendborg.
Skolen er organiseret således, at afdelingerne i Hesselager og Gudbjerg har elever i
0. – 6. klasse med henholdsvis ca. 100 og ca. 120 elever, og afdelingen i Gudme,
hvor eleverne samles efter 6. klasse, har elever i 0. - 9. klasse og rummer ca. 300
elever.
Afdelingerne i Gudme og Gudbjerg har været idrætsskoler siden starten på Svendborgprojektet i 2008, mens afdelingen i Hesselager først blev idrætsskole efter skolestrukturændringen i Svendborg Kommune i 2011.

Særlige tiltag og udeskole
Udeskole
0.-2. klasse har fire lektioner ugentligt som udeskole, hvoraf de to er idræt. Vi har
valgt at kæde udeskole og idræt sammen fordi:

Udeskole-konceptet indebærer meget bevægelse og motion

Forskning viser, at børn i udeskole bevæger sig dobbelt så meget som
børn, der modtager undervisning i et klasselokale

Undervisning i naturen giver eleverne gode motions- og friluftsvaner

De motoriske færdigheder udvikles og udfordres mere i naturen
Det tilstræbes, at udeskole-timerne læses af en idrætslærer, så det sikres at indholdet bliver idræt/bevægelse.

På Stokkebækskolen har vi også fokus på sundhed og trivsel. Skolen har lavet en
sundhedspolitik (se yderligere på Stokkebækskolen.dk) og vi har bl.a. friskvandsautomater på alle afdelinger.
Alle tre afdelinger har gjort meget for at udvikle områderne omkring skolen, således at mulighederne for, at børnene kan bevæge sig, bliver så mangfoldige og udfordrende som muligt. Det er skolens målsætning at gøre det sjovt, spændende og
lærerigt at bevæge sig. Det vil vi gøre ved at skabe gode rammer for legens muligheder og derved imødekomme et voksende behov for udendørs udfoldelse under
former, der sikrer og styrker børnenes muligheder for kropslige bevægelsesmuligheder.

Udbytte
De ekstra idrætstimer udmønter sig i en masse ekstra udbytte for eleverne:

Længere forløb, hvor vi kan gå i dybden med teknikker og taktik

Færdigheder indenfor et øget antal idrætsgrene, så også de mindre
idrætsgrene får tid

Kendskab til flere idrætsgrene

Øget fokus på grundtræning og motion

Særlige tiltag og udeskole

Skolebeskrivelse

Særlige tiltag
Hvert år tager hver årgang af sted til et stævne/idrætsarrangement.
På hver årgang fokuseres på en særlig idrætsgren, som vi går i dybden med, og der
kan afvikles fælles stævne/arrangement for denne årgang:
1.kl.
2.kl.
3.kl.
4.kl.
5.kl.
6.kl.

Fælles legedag
Rundbold
Kidsvolley
Høvdingebold
Kajak
Atletik

Derudover gennemføres der i 3. og 6. klasse cyklistprøver, og samtlige elever deltager i skolernes motionsdag.

I skolegårdene er der lavet boldbaner og hockeybaner. Der er opsat ”legekasser”,
hvor der til brug i frikvartererne ligger sjippetove, kridt, hockeystave mm. Der er
opsat udendørs bordtennisborde på alle tre afdelinger, og i Hesselager og Gudbjerg
kan bordtennis også spilles indendørs.
Alle afdelinger har ligeledes gode og spændende legepladser og udeområder, hvor
eleverne om vinteren har mulighed for at kælke på bakker på skolens område. Derudover er der adgang til små ”skove”, hvor der klatres i træer, leges fange, gemme
og etableres huler.
Skolen har også indkøbt waveboards, som eleverne frit kan bruge i frikvartererne.
Gymnastiksalene kan bruges i indesæsonen fra efterårsferien til påske.
I indesæsonen har skolen mulighed for at bruge Gudmehallerne, og skolens 4. klasser undervises i svømning på Oure Idrætsefterskole.
Så alt i alt er der næsten uanede muligheder for, at eleverne kan bevæge sig i og
omkring Stokkebækskolen.

Målsætning, test og kompetencer

Struktur og fokuspunkter på årgangene

Målsætning
Stokkebækskolens overordnede målsætning er at give eleverne ”den gode idrætsoplevelse”.
Vores mål er, at eleverne anser det for sjovt, sundt og lærerigt at bevæge sig. Vores
idrætsundervisning skal give en bred forståelse af, hvad idræt kan være. Det foregår
både gennem de traditionelle idrætsgrene og gennem aktiviteter, hvor idrætsfaget
forstås bredere. Her er leg, udfordring og fællesskab bærende for undervisningen.
Idrætten skal udvikle sociale kompetencer, give en positiv oplevelse af at bruge sin
krop og motivere til at dyrke idræt også uden for skoletiden. Desuden er det naturligvis vores målsætning at opfylde trin– og slutmål i undervisningsministeriets Fælles
Mål. Det er endvidere vores målsætning, at motion og bevægelse også indgår i skolens øvrige fag.

Test
Som pædagogiske redskaber gennemfører vi en motorisk screening af børn i 0. klasse og gennemfører den motoriske test ”Det motoriske kørekort” i 2. klasse.

Børnehaveklassen
2 enkeltlektioner:

Motorik, motion, lege, social træning

1 dobbeltlektion:

Idrætsdisciplinerne

1 dobbeltlektion:

Udeskole

1. klasse
2 enkeltlektioner:

Motorik, motion, lege, social træning

1 dobbeltlektion:

Idrætsdisciplinerne

1 dobbeltlektion:

Udeskole

2. klasse
2 enkeltlektioner:

Motorik, motion, lege, social træning

1 dobbeltlektion:

Idrætsdisciplinerne

1 dobbeltlektion:

Udeskole

På baggrund af testresultaterne iværksættes tiltag som forbedrer de motoriske
mangler, vi måtte møde.

3. klasse
2 enkeltlektioner:

Motorik, motion, lege, social træning

Kompetencer

2 dobbeltlektioner:

Idrætsdisciplinerne

Pt har alle idrætslærere og idrætspædagoger gennemført kursus i aldersrelateret
trænings koncept (ATK), og det tilstræbes, at alle idrætslærere og -pædagoger fremadrettet gennemfører et sådant kursus.

4. klasse

ATK-kursusforløbet består af 4 hovedområder:

1 enkeltlektion:

Motion og grundtræning

2 dobbeltlektioner:

Idrætsdisciplinerne

1 enkeltlektion:

Svømning

5. klasse



Fysiske kompetencer

2 enkeltlektioner:

Motion og grundtræning



Taktiske og sociale kompetencer

2 dobbeltlektioner:

Idrætsdisciplinerne



Kroppen og sporten

6. klasse



Mentale kompetencer

1 dobbeltlektion:

Motion og grundtræning

2 dobbeltlektioner:

Idrætsdisciplinerne

I 0.-2. klasses udeskole er to af fire lektioner idræt. Det tilstræbes derfor, at udeskoletimerne læses af en idrætslærer, så det sikres, at indholdet bliver idræt/
bevægelse.

7.-9. klasse
1 dobbeltlektion:

Idrætsdisciplinerne

