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Idrætsskoler 
Definition
En idrætsskole i Svendborg Kommune er 
en skole for alle, hvor idræt, krop og be-
vægelse er et væsentligt omdrejnings-
punkt for tilrettelæggelsen af skolens 
dagligdag og undervisning – både i SFO- 
og skoledelen.

Målet er, at idrætsskolerne er med til 
at styrke elevernes sundhed såvel som 
deres engagement, motivation og læ-
ring, og at idrætsskolerne bidrager til at 
etablere livslange sunde motionsvaner.

For en idrætsskole for 0.-6. klasse 
gælder det:
•  At alle klasser har min. 270 minutters 

idræt pr. uge

•  At idrætslektionerne fordeles på min. 3 
dage pr. uge

•  At eleverne får pulsen op flere gange 
om ugen 

Alle folkeskoler med 0.-6. klasse i Svend-
borg Kommune er idrætsskoler.

Krav
Idrætsskolerne er forpligtede på at 
skabe et godt samarbejde mellem 
idrætslærerne, øvrige faglærere, 
SFO-personale og eksterne aktører, ikke 
mindst lokale idrætsforeninger, der har 
betydning for den samlede forankring af 
idrætsskolekonceptet.

•  Skolen tilrettelægger idrætsunder-
visningen ud fra rammerne, som er 
beskrevet under afsnittet ”Definition”.

•  Idrætsundervisningen kan kobles 
sammen med Udeskole, Skolernes 
motionsdag, Idrætsstævner, Svømning 
og Sejlads.

•  Ved afholdelse af fagdage og temauger 
bortfalder kravet om 270 min. fagop-
delt idrætsundervisning.

•  Bevægelse indgår i de øvrige fag, men 
kan ikke erstatte lektioner til idræt.

•  Skolen skal indarbejde aktivitetsfrem-
mende foranstaltninger, f.eks. pauser 
kombineret med udeordning, gode 
legefaciliteter og/eller adgang til hal og 
gymnastiksal.

•  Idrætsundervisningen skal i videst 
muligt omfang varetages af lærere, 
der har undervisningskompetence i 
idræt (linjefag), eller har kompetencer 
svarende hertil.

•  Faget idræt skal have samme status 
og fokus som de øvrige fag, og der skal 
kontinuerligt arbejdes med kulturen 
omkring idrætsundervisningen.

•  Alle skoler tildeles resurser, der gør 
det muligt at have uddannede lærere til 
at varetage undervisningen i samtlige 
270 min. om ugen. Nærmere bestemt 
differencen mellem de resurser, der 
tildeles til understøttende undervisning 
og fagopdelt undervisning. 

•  Skolen udpeger en idrætslærer som 
skolens koordinator.
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•  Skolens koordinator fungerer som 
bindeled på skolen og samarbejder 
med de øvrige idrætsskoler.

•  Koordinatoren deltager i idrætsnet-
værket – der afholdes 3 årlige møder.

•  Det anbefales, at idrætslærerne ind-
går i trepartssamtaler og på forældre- 
møder.

Organisering og understøttelse


