
Bevægelsesvejleder 2016/2017  
Aarhus Kommune   

Kære alle bevægelsesskoler  
Jeres skole har tilmeldt sig bevægelsesvejlederforløbet, og det er Det nationale Videncenter 

KOSMOS skal forestå kompetenceforløbet af de tilmeldte skoler, som ønsker at få 

bevægelsesvejledere i skoleåret 2016/17. Med kompetenceforløbet får hver enkelt skole 

uddannet et bevægelsesvejlederteam bestående af lærere og pædagoger, der kan varetage 

igangsættelse, gennemførelse samt videreudvikling og kvalificering af skolens fremtidige 

bevægelsestiltag. 

Der er i alt 8 skoler tilmeldt: 

 Virupskolen 

 Hårup-Elev Skole  

 Engdalsskolen 

 Lisbjerg Skole  

 Bavnehøjskolen 

 Strandskolen 

 Heltidsundervisningen 

 Ellekærskolen 

Disse 8 skoler skal sammen gennemfører et sammenhængende kompetenceforløb (se 

nedenstående model) der skal ses som indsats fordelt over tre perioder. Udgangspunktet er 3 

læringsdage á 5 timer samt 3 praksisdage á 3 timer.  Læringsdagene rummer primært 

præsentation af og indføring i ny bevægelsesviden samt afprøvning i praksis. Praksisdagene er 

primært afprøvning af forskellige praksisser, erfaringsudveksling og raffinering af eksisterende 

viden. Mellem læringsdage og praksisdage arbejder hver skoles bevægelsesteam med en udvalgt 

praksisopgave, som hvert bevægelsesteam skal arbejde med hjemme på egen skole, som led i at 

etablere konkrete bevægelsesindsatser på skolen. 

 

 

 

 



Model over strukturen bag kompetenceforløbet  
 

 

Datoer for kompetenceforløbet 

1. runde 2. runde 3. runde 

Læringsdag 
d. 30. aug. 2016 
Kl. 9.00 – 14.00 
Vært: Virupskolen 
 
Praksisopgave 
Afleveringsfrist  
d. 14. okt. 2016 
 
Praksisdag 
d. 25. okt. 2016 
Kl. 9.00 – 12.00 
Vært: Hårup-Elev skole 

Læringsdag 
d. 1. nov. 2016 
Kl. 9.00 – 14.00 
Vært: Engdalsskolen 
 
Praksisopgave 
Afleveringsfrist  
d. 20. dec. 2016 
 
Praksisdag 
d. 10. jan. 2017 
Kl. 9.00 – 12.00 
Vært: Lisbjergskolen 
 

Læringsdag 
d. 21. feb. 2017 
Kl. 9.00 – 14.00 
Vært: Bavnehøjskolen 
 
Praksisopgave 
Afleveringsfrist  
d. 21. mar. 2017 
 
Praksisdag 
d. 4. apr. 2017 
Kl. 9.00 – 12.00 
Vært: 
Strandskolen/Heltidsundervisningen/ 
Ellekærskolen 

Skolens ledelse i bevægelsesvejlederforløbet 
Som led i kompetenceforløbet har hver skoles ledelse følgende opgave/funktion:  

- At udvælge én fra ledelsen, der fungerer som bindeled mellem skolen/skolens deltagende 

personale, Aarhus Kommune og KOSMOS 

- Ledelsesrepræsentanten deltager på første praksisdag (indsæt dato ovenfra), hvor hver 

skoles ledelse får et tættere indblik i kompetenceforløbets indhold og form. Mødet varer 

fra kl. 9.00 – 12.00. Ledelsens rolle vil primært være i fokus fra kl. 9.15 – 10.30 

- Ledelsesrepræsentanten er meget velkommen til at kigge forbi, når skolen er vært for en 

lærings- eller netværksdag  

Læringsdag  

1 
Praksisopgave 

1 

Læringsdag 

 2 

Praksisopgave 
2 

Praksisdag  

1 

Læringsdag  

3 

Praksisopgave 
3 

Praksisdag  

2 

Praksisdag  

3 



- Ledelsesrepræsentanten har et medansvar for at følge bevægelsesvejlederteamets arbejde 

– herunder at indkalde til møde med bevægelsesteamet for en dialog om planlægning af 

dets arbejde – organisering og funktioner.        

     

Praktisk information 
Når man som skole har værtsrollen betyder det, at man som skole/bevægelsesvejlederteam står 

for følgende: 

- Lokalefaciliteter til 24 deltagere 

- AV-udstyr (projektor, adgang til netværk, lydanlæg) 

- Bestilling af forplejning til dagens program – og hver skole modtager 50 kr. pr. deltager pr. 

værtsskab. Dette afregnes med Aarhus Kommune via kamh@aarhus.dk   1 

- Værtsskolen er ansvarlig for at gennemfører 1 – 2 bevægelsesaktiviteter (max. 10. min. pr. 

aktivitet)  

- Værtsskolen er ansvarlig for at gennemføre en bevægelsesrundvisning på skolen for alle 

deltagere   

Information og evt. spørgsmål omkring kompetenceforløbet stiles til hhv. underviser og 

projektleder fra Det nationale videncenter KOSMOS 

Vi ser frem til at møde alle skoler, lærere, pædagoger og ledere. God sommerferie! 

Med venlig hilsen 

Camilla Daugaard Andersen, cdan@ucsyd.dk, underviser og koordinator   

Katrine Bertelsen, kber@ucsyd.dk, projektleder og underviser  

 

 

 

                                                           
1
 Hver skole desuden 12.000 kr. pr. bevægelsesvejleder i skoleåret 2015/16 til udvikling, implementering og evaluering 

(Ikke til drift).  Dette beløb samt beløb til forplejning tildeles via en efterbevilling, når kompetenceforløbet går i gang. 
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