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Idrætsskoler 

 

Definition 

En idrætsskole i Svendborg Kommune er en skole for alle, hvor idræt, krop og bevægelse er 

væsentlig omdrejningspunkt for tilrettelæggelsen af skolens dagligdag og undervisning – både 

i SFO- og skoledelen. 

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 minimum 4 lektioner/180 minutter tilrettelægges efter principperne i ATK 

(Aldersrelateret Træningskoncept) 

Krav 

Idrætsskolerne er forpligtede på at skabe et godt samarbejde mellem idrætslærerne, øvrige 

faglærere, SFO-personale og andre, der har betydning for den samlede forankring af 

idrætsskolekonceptet. 

 Skolen tilrettelægger idrætsundervisningen ud fra rammerne, som er beskrevet under 

afsnittet ”Definition”. 

 Idrætsundervisningen skal sikre, at eleverne får pulsen op i min. 20 minutter i hver 

lektion. 

 Idrætsundervisningen kan kobles sammen med udeskole under forudsætning af, at 

eleverne få pulsen op i min. 20 minutter i hver lektion (af 6 lektioner), der kommer fra 

idrætsundervisningen. 

 Bevægelse indgår så vidt muligt i de øvrige fag, men kan ikke erstatte lektioner til 

idræt. 

 Skolen skal indarbejde aktivitetsfremmende 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 er 

uddannede med idræt som linjefag, eller som er interesserede i faget og har 

kompetencer svarende hertil. 

 Alle idrætslærere og pædagoger skal deltage i Svendborg Kommunes 

efteruddannelsesforløb ATK. 

 Faget idræt skal have samme status og fokus som de øvrige fag, og der skal 

kontinuerligt arbejdes med kulturen omkring idrætsundervisningen. 

 Skolen udpeger en af idrætslærerne som skolens koordinator. 

 

 

 

 



Organisering 

 Skolens koordinator fungerer som bindeled på skolen og samarbejder med de øvrige 

idrætsskoler. 

 Koordinatoren deltager i idrætsskolernes netværk – der afholdes 3 årlige møder. 

 Koordinatoren har desuden mulighed for at deltage i de netværksmøder, Team 

Danmark arrangerer for idrætsskoler fra øvrige elitekommuner. 

 Det anbefales, at skolen organiserer et netværk af idrætslærere, hvor der på hver 

årgang udpeges en idrætslærer, der har ansvaret for, at der i undervisningen holdes 

fokus på ATK. 

 Det anbefales, at idrætslærerne indgår i trepartssamtaler. 
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