
UFOens bevægelsespolitik 2021/2022 
Pædagogisk idræt

• Formålet med UFOens bevægelsespolitik er at styrke glæden ved at bevæge sig samt sikre 
kvalitet i bevægelsesaktiviteter/pædagogisk idræt

• Gennem UFOens bevægelsespolitik styrkes og fremmes børnenes:  Fællesskab – Læring –
Motorik – Kropsbevidsthed - Sundhed

Formål
(hvad vil vi gerne 
være kendt for?)

• 75% af vores børn skal have deltaget i en bevægelsesaktivitet mindst en gang om ugen
• Et bredere udvalg af aktiviteter der henvender sig på tværs af alle køn og alder i indskolingen
• Et Bredere udvalg der baseres på ide kasser med både bevægelses aktiviteter og brainbreaks
• At de fysiske rammer understøtter vores bevægelseskultur – samt materialer/idekasserne bliver 

nemmere tilgængelige

Vision 
(hvor vil vi 
gerne hen?)

• Vi vil gennem vores bevægelsespolitik skabe glæde, fællesskab, mod og udfordring 
gennem leg, hjernetræning og bevægelse

• Vi vil gennem vores bevægelsespolitik skabe mental og fysisk sundhed, inklusion og 
udvikling af sociale kompetencer

Værdigrundlag

• Pædagogisk idræt er en del af UFOens aktiviteter
• Pædagogisk idræt er en del af den understøttende undervisning
•Pædagogisk idræt kan både praktiseres med bevægelse eller som brainbreaks aktiviteter 
• Pædagogisk personale praktiserer pædagogisk idræt som rollemodeller
• Hvert skoleår fastsættes nye indsatser for pædagogisk idræt
•I 2021 udvider tanken om pædagogisk idræt, hvor vi favner hele det pædagogiske 
personales motivation, kompetencer med at udbyde både fysisk og mental bevægelse.
•I 2021 Gør vi platformen for pædagogisk idræt mere inspirerende i form af idekasser, der 
er synlige og mere tilgængelige for personalet.
•I 2022 vil vi forsøge at få flere synlige fysiske rammer, i Ufoen der inspirere til fysisk og 
mental bevægelse.
•

Mål og 
indsatser



• Børn i Indskolingen i alderen fra 5-10 år (0. – 3. 
årgang)Målgruppe

• I 2021 skal der være et fast punkt på årgangsteamsmøder, omhandlende 
forberedelse til pædagogisk idræt, så vi dermed sikre kvalitet

• Vi arbejder blandt andet årgangsopdelt og med SKAL aktiviteterOrganisering

•Når børnene viser glæde ved at deltage 
• Når det enkelte barn flytter grænser
• Når børnene sætter aktiviteter igang
• At leg og bevægelse er en tydelig del af den månedlig aktivitetsplan 
•At teamet sundhedIidræt udbyder et bredere aktivitets tilbud der favner alle 
grupper og køn
•At flere bliver opsøgende og stiller sig nysgerrige i forhold til nye aktiviteter

Succeskriterier

• Tema i UFOens nyheds brev (navn bliver opfundet af børn)
• Evaluering af aktiviteter på børnemøder/klassemøder
• Evaluering af aktiviteter og forløb på teammøder og personalemøder

Dokumentation / 
Evaluering
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Emotionel udvikling – Opleve
-Glæde, lyst, at have mod, at have lyst, engagement, 
spænding osv.

Kognitiv udvikling – Gøre erfaringer med
-At bruge fantasien, at tænke sig om, at gøre valg og handle, 
at vurdere sig selv, at vurdere løsninger, at lægge planer osv.

Fysisk udvikling – Gøre erfaringer med
-Mange forskellige bevægelser, forskellige former for fysisk 
anstrengelse, grundlæggende bevægelsesmønster (krybe, 
kravle, hænge, løbe, hoppe, kaste) osv.

Sansemotorisk udvikling – gøre erfaringer med
- At bruge sine sanser alsidigt, at sansning og bevægelser 
hører sammen, hvad sanser betyder i hverdagen, varierende 
sansemotoriske oplevelser

Social udvikling
- At lytte, at udvide tolerance, at lave kompromiser, at tage 
beslutninger sammen med andre, at tage ansvar sammen 
med andre, at handle sammen med andre, at handle sammen 
med andre, at være afhængig af andres osv.
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