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Idræt og bevægelse
Kurser 2018-2019

Den røde tråd i idrætsfaget og styrkelse af fagteam
Den røde tråd i faget fra indskoling, over mellemtrinnet, til udskolingen gennem et stærkt
kollegialt og fagligt samarbejde. Idrætsfaglig, pædagogisk vejledning og ledelse er derfor et
centralt omdrejningspunkt på dette kursus. Vi arbejder praktisk, konkret og eksemplarisk.
VU 195007, fra 22.05.2019, 3x6 timer, 4.770 kr.

Bevægelse og digitale teknologier i den pædagogiske praksis
Den pædagogiske praksis i skole og fritid kan med fordel vokse og sprudle med anvendelse af
bevægelse og digitale teknologier. Med udgangspunkt heri arbejder vi på dette kursus praktisk
eksemplarisk og tager afsæt i både pædagogers og læreres professioner og deres samarbejde.
VU 195011, fra 23.01.2019, 3x6 timer, 4.770 kr.

På Campus Carlsberg udbydes Idrætsunderviserens dag og
en række kurser i idræt og bevægelse i skoleåret 2018-2019.
Idrætsunderviserens dag er startskuddet til fire spot-kurser, men
derudover tilbyder Videreuddannelsen (VU) og Center for Undervisningsmidler (CFU) flere kurser med fokus på idræt og bevægelse i grundskolen.
Få inspiration i denne folder og læs mere om kurserne på ucc.dk/
videreuddannelse, og tilmeld dig senest den 11. juni 2018.

Bevægelse og læring i alle skolens fag
Bevægelse og fysisk aktivitet hænger sammen med læring og udvikling i alle fag. Kom og bliv
inspireret af den nyeste forskning og viden på området. Vi arbejder i og med praksis og med
eksempler fra skolens fag.		
VU 195012, fra 20.03.2019, 3x6 timer, 4.770 kr.

Bevægelse, trivsel og sundhed i skole og fritid

Mistrivsel blandt udskolingselever er desværre udbredt! På dette kursus tager vi afsæt i
den seneste tids forskning på trivselsområdet og omsætter den til konkrete bud på bevægelsespraksisser for lærere og pædagogers arbejde med elevernes trivsel.
VU 195013, fra 10.04.2019, 3x6 timer, 4.770 kr.

1. marts 2018 blev professionshøjskolerne Metropol og UCC
til Københavns Professionshøjskole

Idrætsunderviserens dag 2018
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Gå på opdagelse i kroppen og bevægelsen, og vær med til at undersøge nye potentialer for
fagets indhold og vanepraksisser – historisk, nutidigt og fremtidigt, innovativt og konkret. Vi
ser på en række forskellige indholdsområder, der griber fat i, hvad der skabte faget og dets
indhold, og flytter det til et nutidigt og et fremtidsperspektiv.
CFU 289089, 29.08.2018, 7 timer, 1.500 kr.

Nyhed – fire spotkurser i forlængelse af Idrætsunderviserens dag

Med en række fyraftenskurser ønsker vi at byde velkommen i de nye og lækre idrætsfaciliteter
på Campus Carlsberg. Det er hensigten, at deltagerne bliver opdateret på det praktiske tema
og indhold. Samt at samle deltagerne i et idrætsfagligt netværk med plads til kollegialsparring
og videndeling. Vi opfordrer til at deltage i alle fire spotkurser, hvis det er muligt, men det er
ikke et krav. Desuden er faggrupper og fagteams fra skoler og institutioner velkomne til at
deltage samlet og blive opdateret med sparring fra underviserne, som er fra Læreruddannelsen.

Løb, spring og kast på mellemtrinnet

SPOT

Løb, spring og kast kan udvikle elevernes faglige sprog om fysisk træning og bevægelsesanalyser. Vi arbejder med temabaseret undervisning med udgangspunkt i løb, spring og kast.
CFU 199036, 24.04.2019, 2,5 timer, 750 kr.

Boldbasis på mellemtrinnet

SPOT

Redskabsgymnastikken kan medvirke til at udvikle gode læringsfællesskaber. Du får praktisk
og teoretisk inspiration til din undervisning.
CFU 289087, 26.09.2018, 2,5 timer, 750 kr.

Dans og udtryk i udskolingen

Idræt er mere end blot fysisk udfoldelse. Mens vi er i bevægelse og fysisk aktive kommunikerer vi sammen. Samtalerne, der udspringer af de kropslige aktiviteter, danner et godt grundlag
for arbejdet med elevernes sproglige udvikling. Underviserne er bidragsydere til antologien
Kom ind i sproget og undervisningsmateriale på emu.dk.
VU 195008, fra 18.02.2019, 3x6 timer, 4.770 kr.

Temaorienteret undervisning i idræt
Idrætsfaget er under forandring med kompetenceområderne og prøven efter 9. klasse som
vigtige pejlemærker i udskolingen. Kom og bliv inspireret, og få værktøjer til at arbejde temaorienteret med et langt større fokus på elevernes læring.
VU 285009, fra 28.11.2018, 3x6 timer, 4.770 kr.

Tjek på idræt – bliv klar til prøven med elevbogen
Prøven i idræt er en spændende udfordring! Når faget er et prøvefag, er der meget større
fokus på, hvad eleverne skal lære, og hvordan læreren kan vurdere det. Vi tager udgangspunkt
i elevbogen Tjek på Idræt, så du har styr på de krav, der stilles til afgangsprøven, kender de
prøverelevante indholdsområder og bliver klar til at føre elever op.
VU 285010, fra 05.11.2018, 3x6 timer, 4.770 kr.

SPOT

I boldbasis kan elevernes relationskompetence udvikles gennem temaet fairplay. Vi arbejder
med temabaseret undervisning med udgangspunkt i boldbasis.
CFU 199035, 23.01.2019, 2,5 timer, 750 kr.

Redskabsgymnastik i udskolingen

Elevernes sproglige udvikling i idrætsfaget

SPOT

Dans og udtryk kan give gode kropslige oplevelser, som har betydning for elevernes
identitetsdannelse. Du får praktisk og teoretisk inspiration til din undervisning.
CFU 289088, 05.12.2018, 2,5 timer, 750 kr.

Prøven i idræt 2.0

Mange elever har en rigtig god oplevelse med prøven i idræt, og lærere og censorer har set
fantastiske udførelser. Men mange lærere føler et stort arbejdspres for at nå alle indholdsområderne og den alsidige idrætsundervisning. Vi sætter bl.a. fokus på temaer, prioritering og
vurdering og deler vores erfaringer med hinanden.
CFU 289086, 19.09.2018, 6 timer, 1.500 kr.

Yoga og mindfulness i skolen – kursus 1
Ukoncentrerede, stressede og overstimulerede børn er en stadig større udfordring. Børnene
har brug for også at være offline, hvis de skal kunne agere i en social kontekst. Yoga og mindfulness er i denne sammenhæng gode redskaber til at fremme ro og koncentration og dermed
forbedre indlæringen.			
CFU 289050, 26.09.2018, 6 timer, 1.500 kr.

Redskabsgymnastik og parkour for alle

Yoga og mindfulness i skolen – kursus 2

Redskabsgymnastik og parkour er centrale indholdsområder i Fælles Mål for idræt, og arbejdet med dem kan give eleverne gode og berigende oplevelser. På kurset får du inspiration
til at sammensætte forløb og lektioner, og du får idéer til aktiviteter, øvelser, progression og
differentiering.
			
CFU 289049, 01.11.2018, 6 timer, 1.500 kr.

Har du brug for mere teori om yoga og mindfulness, og savner du flere praktiske øvelser,
der kan øge dine elevers ro og kropsbevidsthed? Så kom og deltag i dette kursus, der er en
fortsættelse af kurset Yoga og mindfulness i skolen – kursus 1.
CFU 289051, 31.10.2018, 6 timer, 1.500 kr.

