
 

 

 

Bevægelse 
 
 
 
 
 
 
Formål 
Formålet er at fremme elevernes sundhed, læring og trivsel  
gennem motion, leg og bevægelse. 
 
Mål 

• At fremme motion, leg og bevægelse der understøtter elevernes sundhed, læring og 
trivsel og sikre, at alle elever får oplevelser, der har en positiv virkning på elevernes 
selvværd, social kompetencer og robusthed. 

• at fremme sunde børn, der finder det naturligt at lege og bevæge sig. 

• Alle elever skal have adgang til oplevelser, læring og viden, der giver forståelse for 
værdien af livslang fysisk aktivitet.’ 

• Målet er at leve op til skolens slogan ’aktiv læring – børn i bevægelse’. 
 
Hashøjskolens ansvar:  

• Skolen tilstræber at arbejde struktureret og udviklingsorienteret med motion og 
bevægelse i alle former for undervisning, i skolefritidsordningen og i pauser og 
frikvarterer. 

• Skolen tilstræber at inddrage motion, leg og bevægelse i undervisningstimerne for at 
opnå variation og tilgodese forskellige læringsmåder - og at sikre læring gennem 
bevægelse. 

• Skolen tilstræber, at alle elever bliver introduceret til et så bredt udvalg af idræts- og 
bevægelsesaktiviteter som muligt og til mulighederne for motion og bevægelse i 
foreningslivet.  

•  Skolen tilstræber, at det fysiske miljø, ude som inde, inviterer til motion og bevægelse. 

• At sikre at der er et udvalg af rekvisitter til brug for leg og bevægelse i såvel frikvarterer 
som undervisningen. 

• Skolen deltager så vidt muligt i idrætsdage og – uger. Eksempel Skolernes Motionsdag, 
lokale idrætsstævner, cykelprøve, Rynkebyløb, emneuger om idræt, bevægelse og 
sundhed. 

• At sikre at legeagenter eller gårdvagter initierer fysisk aktivitet i udvalgte frikvarterer 

• Skolen skal så vidt muligt prioritere fortløbende kompetenceudvikling af skolens 
medarbejdere, så de er i stand til at understøtte indsatsen for motion og bevægelse i 
skolen. 

 
Forældrenes ansvar:  

• Forældrene bakker op om skolens arbejde med motion og bevægelse med en positiv og 
gerne bidragende tilgang og indsats.  

• Forældrene skal så vidt muligt tænke motion og bevægelse ind i den daglige transport til 
og fra skole.  
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