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Sundheds- og bevægelsesindsatser, 2019-20 

Forord 

 

Trods coronaudfordringer har mange folkeskoler i Aabenraa Kommune igangsat en 

række nye og spændende sundheds- og bevægelsesindsatser på egen skole. 

Indsatser, der skal fremme og styrke elevernes sundhed og trivsel. 

I denne oversigt kan du danne dig et overblik over igangsatte skoleindsatser for 

skoleåret 2019/20. Forhåbentlig kan beskrivelserne være til gensidig inspiration for 

skolernes sundheds- og bevægelseskoordinatorer og deres fremtidige arbejde ude 

på skolerne. Oversigten er et udpluk af indsatser. 

 

Oversigter 2017/18 og 2018/19 

Du kan downloade de tilsvarende oversigter for 2017/18 og 2018/19 på: 

http://sundskole2020.dk/sundheds-og-bevaegelsesindsatser/  

 

Tak for jeres bidrag!  

 

Lea Kølby 

SundSkole 2020 

  

http://sundskole2020.dk/sundheds-og-bevaegelsesindsatser/
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Bevægelsesindsatser 

 

Morgenbevægelse - Varnæs 

Målet for indsatsen? 

At starte dagen med en fysisk aktivitet, som har fokus på 

forskellige elementer, fx motorik, boldbasis, regler eller 

gåture. De fysiske aktiviteter skal fremme glæde og 

fællesskab og give struktur, overblik og tryghed for eleverne. 

Målgruppen er 2. kl. 

Hvornår og på hvilken måde er målet opnået? 

Målet er nået, når alle er klar til næste step f.eks. lege, 

strukturændringer som vil ske løbende i praksis.  

Hvornår igangsættes indsatsen? 

Forløbet strakte sig fra april-juni mdr. Forløbet er skemalagt, så personale, børn og forældre kender til 

morgenbevægelse. 

Evaluering:  

Da forløbet sluttede var der stor glæde og tilfredshed mellem børn og voksne, da alle lykkedes i den enkelte 

aktivitet på hvert sit niveau. Motorikken blev forbedret, fællesskabet blev styrket, regelbaseret lege 

sammen med struktur og gentagelser gav børnene hver især et boost. Morgenbevægelse havde vi stor 

glæde af i den svære opstart efter skolenedlukning pga. Corona. 
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Udvikling af skolegården, arbejdsdag - Hellevad 

 

Målet for indsatsen? 

At opnå større glæde ved at være i skolegården 

i pauserne. At give eleverne mulighed for flere 

fysiske udfoldelser samt steder til 

legeinspiration. Målgruppen er alle elever på 

Hellevad Børneunivers. Indsatsen er til gavn for 

alle: elever og lærere får nye muligheder i 

skoletiden ifht at anvende de nye muligheder til både pauser og undervisningsbrug og derigennem få mere 

varieret bevægelse i undervisningen. 

 

Hvornår og på hvilken måde er målet opnået? 

 

Målet nås gennem samarbejde med elevrådet, bestyrelsen og forældre. Bestyrelsen bestemmer de nye 

tiltag i skolegården afhængig af antal forældre på arbejdsdagen. Forandringerne i skolegården skal være 

færdige efter arbejdsdagen.  

 

Hvornår igangsættes indsatsen? 

Bestyrelsen fastlægger arbejdsdag. 

 

Evaluering:  

Frikvarterernes forløb vurderes løbende: bruger eleverne de nye ting, kan de bruge de nye ting, er der 

problemer med de nye forandringer? Lærerne vil i deres egen anvendelse af de nye ting (gennem 

undervisningen) vurdere om tingene er brugbare, giver mening eller er skudt ved siden af.  

 

Vamos kort - Hjordkær 

 

Målet for indsatsen? 

At eleverne får mere bevægelse i undervisningen. At de enkelte undervisere kan mærke en forandring.  
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Hvornår og på hvilken måde er målet opnået? 

VAMOS kortene bliver en del af den ugentlige undervisning. Kollegaer får et færdigt materiale. Alle 

kollegaer ved besked og indsatsen er accepteret af personale og ledelse.  

Hvornår igangsættes indsatsen? 

Resten af skoleåret. 

Evaluering:  

Evaluering løbende på lærermøderne. Har de brugt kortene, hvorfor/hvorfor ikke? Hvad skal vi gøre for at 

blive bedre eller bruge det oftere? 

 

Hockeybane - Ravsted 

 

Målet for indsatsen?  

Etablering af hockeybane som en ny mulighed for bevægelse 

i frikvartererne. At flere børn får pulsen op i frikvartererne og 

får erfaringer med en holdsport. Målgruppen er alle børn i 

skolen.  

Hvornår og på hvilken måde er målet opnået? 

Koordinatorerne sørger for indkøb og etablering af 

opbevaring. Punktet er drøftet på P. møde. Personalet bakker op om at få igangsat en hockeybane. 

Eleverne bliver orienteret til morgensang.  

Hvornår igangsættes indsatsen? 

Hockeybanen bliver etableret i uge 43 

Evaluering:  

Evaluering af målet til P møde: Har vi nået det med banen vi tænkte? Hvordan går det med materialet? Ser 

vi flere børn der er aktive? 

 

Leg på streg - Ravsted 

 

Målet for indsatsen? 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigpcHo2_TeAhUFXSwKHeiLBGgQjRx6BAgBEAU&url=https://vamosboks.dk/&psig=AOvVaw1eSNx7AIbeTunEt6BrvMIZ&ust=1543413036128378
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Leg på Streg er et redskab t il at skabe udendørs 

læringsrum for både indskolingen og 

mellemtrinet. At det bliver lettere at integrerer 

fysisk akt ivitet i undervisningen. At børnene selv 

efterspørger ”Leg på streg”. At legene også bruges i 

frikvartererne. At eleverne selv udvikler nye lege. 

Hvornår og på hvilken måde er målet opnået? 

Skabelonerne lånes i Grejbanken. Forældrene inddrages til at hjælpe pedellen med at optegne stregerne.  

Hvornår igangsættes indsatsen? 

Det er svært at sætte en deadline da selve optegningen afhænger af vejret. Skabelonerne til optegningen af 

Grejbanken er booket i april og maj. 

Evaluering:  

Indsatsen evalueres efter ca. 3. mdr.: Bliver Leg på streg anvendt i undervisningen? Ser vi eleverne anvende 

Leg på Streg i frikvartererne? Bliver der udviklet nye lege? 

 

Legepatrulje - Bylderup 

 

Målet for indsatsen? 

At skabe gode frikvarterer med glade og aktive 

børn. At styrke fælleskab og trivsel på tværs af 

årgange.  

Hvornår og på hvilken måde er målet opnået? 

6. klasse afholder legepatruljen for indskolingen og mellemtrinnet.  Der bliver på legepatruljemøder lavet en 

plan for aktiviteter, der foregår i en periode, og denne plan skiftes jævnligt ud. En kasse stilles op med 

forskellige legesager og bolde, og legepatruljen kan bruge de forskellige legeredskaber, der er til stede i 

skolegården. Lærerne giver legepatruljen tid til at gå til planlægningsmøder. Der er opmærksomhed og 

opbakning fra de voksne og ledelsen omkring legepatruljen og dens opgaver.  

Hvornår igangsættes indsatsen? 

Legepatruljen tilbydes to-tre gange om ugen, fx stillelege én dag om ugen og fysiske lege tre dage om ugen.  

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigtJK92_TeAhVHhSwKHVNfCKcQjRx6BAgBEAU&url=https://skoleidraet.dk/legepatruljen/forside/&psig=AOvVaw3Z8LgNCzmZM0ynB7P9LO_y&ust=1543412922078255
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Evaluering:  

Der planlægges og evalueres løbende med legepatruljen om aktiviteter og sammensætningen af lege. Der 

evalueres også på de sociale udfordringer legepatruljen oplever.  

Eleverne var meget glade for tiltaget og 6. klasserne var gode til at arrangere gode lege.  

 

Legeplads - Løjt 

 

Målet for indsatsen? 

Målet med den nye legeplads er at øge aktivitetsniveauet for 

alle årgange på skolen og skabe rammerne for at øge den 

generelle trivsel på skolen. Projektet skal være en Urban 

legeplads og et naturligt samlingspunkt for byens unge. 

Hvornår og på hvilken måde er målet opnået? 

Der er bevilliget 250.000 kroner til projektet, og yderligere 10.000 kr. til minitrampoliner i SundSkole 2020-

puljen. Der er nedsat et legepladsudvalg, og de første møder er afviklet. Skolens sundhedsråd, skolens 

ledelse og elevrådet har været med i den indledende, afsøgende fase. Det pædagogiske personale har 

været med i ideudviklingen. Planen er godkendt i skolebestyrelsen, og skolens leder og serviceleder bærer 

projektet videre til de rette fora.  

Hvornår igangsættes indsatsen? 

Indvielse i uge 38, hvor skolen fejrer 100-års fødselsdag. 

Evaluering:  

Løbende registrering af, hvorvidt legepladsen bruges af mange, både store og små? Er der skabt mulighed 

for bevægelse på mange måder? Indgår området som en naturlig del i den daglige undervisning? Fungerer 

det grænseløse projekt, hvor alle må være alle steder?  

En trampolin er alt for lidt. Børnene stimler sammen om netop den. Næste mål er at etablere endnu en. 

 

Svømning - Tinglev 

 

Målet for indsatsen? 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNyJ2qy_beAhUBrSwKHXKRDJUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.uno.dk/9097500&psig=AOvVaw16HNgNXCiXbwVvfVnf3cLY&ust=1543477275440742
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Alle eleverne i SFO tilbydes SFO svømning. 

Børnene bliver trygge ved vandet og svømning, 

og undervisningen i skoletiden ikke behøver 

arbejde med tryghed, men kan udvikle elevernes 

svømmefærdighed. 

 

Hvornår og på hvilken måde er målet opnået? 

Børnene bliver ved den legende tilgang mere 

trygge ved vandet. Børnene tilbydes svømning en gang om ugen, tirsdag fra 12.45-13.30. Der er en 

livredder og en/to pædagoger, som deltager i svømmetimen. 

Hvornår igangsættes indsatsen? 

Perioden er fra uge 43 – 14. 

Evaluering:  

Vi evaluerer løbende med underviserne i svømning på årgangene 3.- 4.kl. 

 

Sansemotorisk læringsrum - Bolderslev 

 

Målet for indsatsen? 

At eleverne stimuleres sansemotorisk for at styrke 

den faglige indlæring. At yoga, massage og 

mindfulness bliver en integreret del af hverdagen 

for derved at styrke den fysiske, psykiske og sociale 

udvikling. At skabe bedre vilkår for bevægelseslege 

samt sang og musik til de yngste, så vi kan træne 

elevernes sproglige udvikling og sociale kompetencer. 

Hvornår og på hvilken måde er målet opnået? 

I storrum Vest vil vi: 

 Have materialer som sansesten, yogamåtter, motorik skummåtter samt hængekøjestole til 

rådighed. 
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 Etablere en dockingstation samt lærred i rummet, så vi på den måde kan være fysisk aktive 

i med både musik og billede. 

 Etablere en station med diverse læringsspil m.m. så det bliver let tilgængeligt for 

underviserne. 

Hvornår igangsættes indsatsen? 

Vi vil etablere det sansemotoriske storrum, så det kan bruges fra skoleåret 2020/21 og årene frem.  

Evaluering:  

Vi vil evaluere på effekten, når skoleåret er omme.  

 

Bevægelseskasser - Hærvejsskolen 

 

Målet for indsatsen? 

Vi vil udnytte det kursus, vi har fået i bevægelsescertificering og aktivere eleverne i udskolingen. Det er et 

incitament for lærerne i forhold til at udnytte viden om bevægelse og breaks. Vi vil afklare, om det giver 

mening at bruge bevægelseskasser til alle pædagogiske medarbejdere på hele skolen. Målgruppen er 

lærere og elever i overbygningen. 

Hvornår og på hvilken måde er målet opnået? 

Vi skal opnå mere og bedre bevægelse i undervisningen i overbygningen. Understøtte målet: Skærpet 

opmærksom på kasserne. Aftaler om, at der skal laves et forløb. Opsamling på afdelingsmøde i 

overbygningen i uge 41: Bruger lærerne bevægelseskasserne? Hvad skal der til, for at de bliver brugt? 

Fremlæggelse på afdelingsmøde i overbygningen: Bevægelsesprojekter for hver faggruppe i efteråret, hvor 

bevægelseskasserne er inddraget. Reklame til eleverne: Husk at din lærer har en bevægelseskasse!  

Hvornår igangsættes indsatsen? 

Deadline: 26. november. Inden evaluering skal der afholdes mindst to møder i overbygningen med temaet 

Bevægelseskasser. 

Evaluering:  

Opsamlingsmøde i sundhedsrådet den 27.11. På mødet i sundhedsrådet skal der evalueres på brugen af 

bevægelseskasserne. Det virkede ikke. 
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Skridttæller - Stubbæk 

 

Målet for indsatsen? 

At gøre eleverne opmærksomme på, hvor meget de 

bevæger sig i løbet af en skoledag/uge. Målgruppen er to 

3. klasser.  

Hvornår og på hvilken måde er målet opnået? 

De to klasser ”konkurrere” imod hinanden. Eleverne 

måler skridtene med aktivitetsure. Det bliver konkret, 

hvor mange skridt de går i løbet af en uge. Bevidsthed om, 

hvor meget bevægelse der er – både igennem aktiviteter i klassen og i frikvartererne. Bevidsthed om, at vi 

er en skole med bevægelse. Målet vil give mening for de involverede, og resultatet kan være med til at vise, 

at der er masse af bevægelse på en skoledag/uge. Alle de involverede lærere vil kunne se deres rolle og 

påtage sig ansvaret. 

Hvornår igangsættes indsatsen? 

Uge 17. 

 

Evaluering:  

 

Motionsløb 2019 - Fjordskolen 

 

Målet for indsatsen? 

Fjordskolen er pr. 1. august 2019 flyttet til Kruså. Vi ønsker at etablere  ét fælles motionsløb for alle 

skolens afdelinger for på denne måde at tydeliggøre, at vi nu er en fælles skole. Vi ønsker at 

motionsløbet skal være en tilbagevendende begivenhed fredag i uge 41. Målgruppen er alle elever 

på Fjordskolens fire afdelinger 

Hvornår og på hvilken måde er målet opnået? 

Efter gennemførelse af løbet får de deltagende elever udleveret løbsdiplom. Alle elever får en 

fællesskabsfølelse af at have deltaget i et fælles arrangement. Der er valgmuligheder i løbsruter, så 
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alle elever har mulighed for at deltage uanset funktionsniveau. Vi nedsætter en løbsgruppe, der 

sørger for den praktiske afvikling af løbet, samt sørger for tydelig vejledning til resten af 

personalegruppen, der således kender sin rolle. Præsentationen bliver i form af vis uel oversigt 

over 3 forskellige løbsruter, der kan tilgodese spændvidden i elevernes funktionsniveau.  

Hvornår igangsættes indsatsen? 

Løbeudvalget skal i løbet af september 2019 afdække nye løbsruter i de nye områder omkring 

Fjordskolen. Alle elever/klasser skal være præsenterede for de nye løberuter senest én uge før 

løbets afvikling, så de har mulighed for at afprøve ruten forinden.  

Det første motionsløb afvikles fredag d. 11. oktober 2019.  

Evaluering: 

På afdelingsrådsmøder på Fjordskolens fire afdelinger i november 2019 evalueres motionsløbet. 

Løbsudvalget samler herefter evalueringerne, så forbedringer vil være implementerede ved 

afvikling af Fjordskolens motionsløb 2020. 

 

Skolekort - Fjordskolen 

 

Målet for indsatsen? 

Målet med at få etableret et skolekort over Fjordskolens matrikel 

er:   

 At eleverne får mere bevægelse i løbet af skoledagen, og 

at eleverne bliver kendte på skolens nye matrikel. Mange 

elever på skolen har opmærksomhedsudfordringer ved 

stillesiddende undervisning i længere tid ad gangen.  

 At de elever, der har forudsætning for det kan øve 

kompas- og kortlære i trygge rammer tæt på Fjordskolen.  

 Elever, der er motorisk og kognitivt stærke, vil kunne 

benytte skolekortet med fx kompas-øvelser og måle 

distancer, mens andre elever i kørestol eller med gangbesvær vil finde udfordring i at finde poster, 

der er placeret på de områder på matriklen med flise- eller asfaltbelægning.  
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Målgruppen er alle elever på Fjordskolens 4 afdelinger.  

Hvornår og på hvilken måde er målet opnået? 

Skolens 4 Udeskole-ambassadører inddrages og deltager i det 3 t. kursus i brug af skolegårdspakken.  

Vi har sammen med skolelederen aftalt, at vi afholder en workshop for skolens personale i løbet af uge 27, 

så alle er godt klædt på til at benytte skolekortet i undervisningen. Da kortet er i skolens nærmiljø, vil det 

være sjovt og lige til at gøre brug af. Skolekortet kan ligeledes bruges ved fx personalemøder, emneuger og 

forældremøder.  

 

For at kunne vide om der er kommet mere bevægelse i undervisningen via brug af skolekort og poster, vil vi 

lave et kraftigt A5-kort med et afkrydsningsskema til alle elever på skolen. På kortet kan eleven sætte kryds, 

når de har været på en post (fra 1 – 40). Vi vil lave en oversigt på en plakat på fællesområdet på skolen, så 

alle kan følge med og inspireres til kommende brug, fx hvilke poster er mest populære? – hvilke besøges 

sjældent? Og en opfordring til brug i det kommende kvartal.  

 

Hvornår igangsættes indsatsen? 

Uge 27. 

Evaluering:  

Hvert kvartal laver vi en opsamling, for at se, hvor mange elever der har været rundt på posterne. Ultimo 

2020 vil vi lave opgørelse over brug af skolekort og besøg på posterne. Dette vil vi i januar 2021 

følge op på og lave en fremtidig plan for brug af skolekortet på Fjordskolen. Kan vi fx få endnu 

flere til at benytte Skolekortet hver uge? Der vil løbende kunne laves nye aktiviteter og opgaver til 

brug sammen med skolekortet og posterne.  

 

Minitrampoliner - Hærvejsskolen 

 

Målet for indsatsen? 

At lave et tillæg til vores nye kommende legeplads, for at give plads til andre måder at bevæge sig på. Målet 

er i tråd med skolens bevægelsesvision. 
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Hvornår og på hvilken måde er målet opnået? 

Målet giver mening for alle involverede parter, da dette vil 

fremme elevernes bevægelse i pauserne. Vi kan se de er en 

succes, hvis trampolinerne er i brug i pauserne. Det er en 

succes, hvis eleverne i indskolingen ønsker at reservere tid på 

trampolinerne. Hvis målet nås, så har vi formået at få gjort de 

ikke-bold interesserede aktive i pauserne med mulighed for øget trivsel.  

Hvornår igangsættes indsatsen? 

Målet skal være nået med udgangen af skoleåret 2020/2021, da vi gerne skal se andre tiltag på legepladsen 

gennemført, og for at kunne måle denne indsats succes, skal den gerne kunne stå alene.  

Evaluering: 

Indsatsen er let at evaluere i forhold til brug af trampolinerne, og når de først er etableret, vil de være 

populære, og efterspurgt af eleverne. 

 

Hygiejne 

Fnat - Tinglev 

 

Målet for indsatsen? 

Alle eleverne på Tinglev skole skal informeres om, hvad 

fnat er og vi får bugt med fnatproblematikken.  

Hvornår og på hvilken måde er målet opnået? 

Eleverne får mere bevidsthed om problemet og får 

mere fokus på håndhygiejne. Der er lavet et 

forældreskriv, som bliver sendt rundt til alle forældre på skolen. Skolen sætter ind med øget rengøring, 

sundhedsplejersken fortæller om fnat og hvad der kan gøres, tiltag i idræt ifht berøringer, udlån af tøj og 

generel håndhygiejne.  

Hvornår igangsættes indsatsen? 

 

Evaluering:  

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNyJ2qy_beAhUBrSwKHXKRDJUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.uno.dk/9097500&psig=AOvVaw16HNgNXCiXbwVvfVnf3cLY&ust=1543477275440742
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Evaluering med sundhedsplejersken i slutningen af 2019. Pr. 05.02 har skolen kun haft et tilfælde af fnat. 

 

Relation, kommunikation og trivsel 

 

Skærmtid - Bolderslev 

 

Målet for indsatsen? 

Bolderslev Skoles forældre og personale vil italesætter nutidens store 

bekymring om det digitale liv og bliver klogere på udfordringen og 

vores tilstedeværelse i dette. Målet med skolebestyrelsens indsats er, 

at: 

 blive klogere på skærmtid og opmærksomme på mængden af 

denne. 

 få indblik i, hvad skærmtid gør ved hjernen. 

 få ideer/redskaber til, hvordan jeg hjælper mig selv/mit barn 

bedst muligt i omgangen med digitale medier. 

 børnene kommer i bedre trivsel ift. bevægelse og har mere 

kontakt til kammeraterne ansigt til ansigt. 

 børnene har nemmere ved at falde til ro om aftenen og er mere læringsparate i skolen.  

 

Hvornår og på hvilken måde er målet opnået? 

I fællesskab med Tinglev skole inviterer vi til foredrag med Imran Rashid, som er ekspert indenfor ”Børn og 

den sunde digitalisering”. Begge skolers udskolingselever, forældre og personalegrupper bliver inviteret. 

Efterfølgende arbejder eleverne bl.a. med medierådets materiale "digital genial". Materialet kan også 

bruges til forældremøder: 

https://www.medieraadet.dk/medieradet/ digitaldannelse/digitalgenial/om-digital-genial 

Hvornår igangsættes indsatsen? 

 Delmål indtil efterårsferie 2019: Hvordan kan vi få økonomien til at hænge sammen? 

 

https://www.medieraadet.dk/medieradet/%20digitaldannelse/digitalgenial/om-digital-genial
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 Delmål indtil efteråret 2019: Hvordan arbejder skolebestyrelsen med indsatsområdet og informerer 

om, at Bolderslev Skole arbejder med dette indsatsområde? 

 Delmål indtil påskeferie: Hvad indeholder Imran Rashids foredrag, og hvordan kan vi bedst muligt 

arbejde videre med emnet? 

 

Evaluering:  

Evalueringen foregår løbende i både skolebestyrelsen, sundheds- og bevægelsesråd og personalegruppen. 

Justeringer bliver taget undervejs. 

 

Ro og orden - Hjordkær 

 

Målet for indsatsen? 

Med udgangspunkt i trivselsundersøgelsen ses der en 

tendens til, at eleverne oplever at læreren ikke formår 

at skabe ro, når der er larm i klassen. Målgruppen er 0. 

-3. klasse. 

Hvornår og på hvilken måde er målet opnået? 

De ansatte skal være bevidste om deres rolle ifht at 

have fokus på mere ro i undervsningen. 

Bevægelseskoordinatorerne udarbejder nogle temperaturbarometre til kollegaerne. Der er mulighed for 

intern vejledning og supervision. Når målet er nået, skulle det gerne vise sig i en øget mulighed for 

indlæring, og elever der er mere i trivsel.  

Hvornår igangsættes indsatsen? 

Målsætningen præsenteres på et teammøde, i uge 41, så alle er bevidste om målsætningen og har et fælles 

udgangspunkt.  

Evaluering:  

Koordinatorerne aflæser og evaluerer barometrene. Efter 3 måneder laves en intern evaluering ved hjælp 

af temperaturbarometrene. Målet er nået, når den næste trivselsundersøgelse viser, at eleverne oplever, at 

læreren tit eller meget tit, hurtigt får skabt ro, når der er larm i klassen.  
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Udeskole 

 

Naturfagsfestivalen - Stubbæk 

 

Målet for indsatsen? 

Med udgangspunkt i naturfagsfestivalen og årets emne, 

”vandets hemmeligheder,” ønsker vi at sætte fokus på 

fællesskab og læring. Målgruppen er alle skolens elever. 

Målet: igennem forskellige aktiviteter i/omkring 

Sønderstrand, på hold på tværs af klasser, vil vi opnå at 

eleverne knytter nye venskaber, får større forståelse for 

hinandens kvaliteter og forskellighed. 

Hvornår og på hvilken måde er målet opnået? 

Alle skolens ansatte deltog i dagen. Alle elever på skolen arbejder på tværs af fagene med emnet ” Vandets 

hemmeligheder”. Målet er realistisk, da alle ansatte har fået timer til at deltage. Alle ved hvad de skal, og er 

engagerede. Opbakning fra ledelsen. 

Hvornår igangsættes indsatsen? 

Indsatsen blev afviklet i uge 39. ”Stranddagen” var torsdag d. 26. september 2019.  

Evaluering:  

Ud fra spørgeskema: Hvad syntes du var godt ved Naturfagsdagen på Sønderstrand? Hvad lærte du ved at 

arbejde sammen med én du ikke gik i klasse med? Hvilken oplevelse var dagens bedste? Hvad var I gode til i 

din gruppe? Vi har fået mange positive tilbagemeldinger.  

 

Udeskole og trivsel - Løjt 

 

Målet for indsatsen? 
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At inddrage udeskole som en vigtig del af trivsels- og sundhedsarbejdet på skole for mellemtrinet. Målet er 

at øge den enkeltes kendskab til andre elever på egen og øvrige årgange.  Indsatsen skal skabe mulighed for 

øget tolerance blandt store og små. 

Hvornår og på hvilken måde er målet opnået? 

Forløbet planlægges af 4 udeskoleambassadører og uddelegeres. Forløbet er planlagt, så det direkte kan 

anvendes af skolens øvrige trin. 6 lærere har deltaget i uddannelse til udeskoleambassadør under projekt 

SundSkole 2020.  

Skolens nærområde kortlægges i forhold til gode udeskoleemner.  

Hvornår igangsættes indsatsen? 

Udeskoleforløbet afvikles over 4 mandage i uge 36-39. 

Evaluering:  

Indsatsen virkede efter hensigten. Flere elever fik øjnene op for værdien af samarbejder på tværs. Flere 

kollegaer har efterspurgt forløbet, og har selv været mere ude med eleverne. Forløbet evalueres af 

elevrådet efter efterårsferien.  

Elevrådet har på baggrund af udeskolen efterspurgt en på-tværsuge med emnet Sundhed. 

 

Udeskole i madkundskab og naturfag - Løjt 

 

Målet for indsatsen? 

Målet er at opgradere skolens materialer til inspirerende 

udeskoleundervisning i første omgang med afsæt i 

Natur/teknologi og madkundskab. Den gamle rygegård og 

omdannes til Grønnegården med krydderurter, 

vejrstation, arbejdsstationer til udeundervisning. 

Hvornår og på hvilken måde er målet opnået? 

Vi vil etablere plante og urtekasser m.m., så jord til bord forløb kan indgå i undervisningen. En af skolens 

madkundskabslærere efteruddannes over en to-årig periode. 5. årg. deltager i Idekonkurrence, som 

skitserer det fedeste uderum til undervisning i biodiversitet. Skolen har ansøgt om midler til indkøb af 

trækvogn, snittekasser, minidrivhus og insekthoteller, så det er let og inspirerende at komme ud. 
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Hvornår igangsættes indsatsen? 

Idekonkurrencen foregår i uge 38. Målet er ikke nået endnu, da de sidste remedier skal indkøbes. 

Evaluering:  

 

Udelæringsrum og shelter - Kollund 

 

Målet for indsatsen? 

At oprette et læringsområde på skolens område, der 

inddrager naturen og bringer eleverne ud i det praksisnære 

felt, hvor læring foregår udenfor.   

Hvornår og på hvilken måde er målet opnået? 

I dette skoleår har eleverne været i gang med at etablere et 

stykke permahave. I den forbindelse er der yderligere 

oprettet et undervisningsområde i et skovstykke i 

forlængelse af permahaven. Her har eleverne været med til 

at grave ud, plante bærbuske, beskåret træer etc., så der er 

plads til at færdes i området. Derudover er der oprettet 

insekthoteller, grenbunker til husning af pindsvin og andre dyr samt opsat 8 fuglekasser. Elever og lærere er 

blevet inddraget i planerne om oprettelsen af læringsområdet, og hvad det indeholder.  Eleverne indgår 

aktivt i oprettelsen af læringsrummet, og bruger området til aktiv læring i og med naturen. I området har 

eleverne i 5. klasse etableret et shelter og bænke.   

Hvornår igangsættes indsatsen? 

De sidste opgaver bliver lavet i løbet af foråret 2020 og skal stå færdige ultimo juni 2020. 

Evaluering:  

Udeområdets brug vil blive evalueret af lærerne på Kollund Skole i løbet af det kommende skoleår, hvor 

udviklingen af området også vil blive drøftet.   

 


