
                

 

Et uudnyttet potentiale 
Af Janni Johanne Petersen, Projektchef Skole OL 

 

 

Da den nye Folkeskolereform kom i 2014, blev jeg, 

som er lidt af en bevægelses-tosse, utrolig glad. 

Jeg tog et ekstra englehop i begejstring for, at 

bevægelse i skolen og konceptet ’Åben skole’ 

havde fået så central en rolle i reformen.   

Bevægelse og fysisk aktivitet er nemlig super 

sundt – og vigtigt. Det kan vi alle blive enige om. 

Det er fakta og det er bevist i utallige studier. 

Fysisk aktivitet er også godt for vores mentale 

helbred, vores hukommelse og læringsparathed. 

Derfor er det oplagt for skolerne at få sat fut i 

elevernes fødder, så de kan blive friske i krop og 

sind til at modtage læring. Jeg tænkte derfor, at 

reformens krav om mere bevægelse i skolen, 

måtte være et af de mere ”simple” områder for 

skolerne at sætte ind - lige til højre benet. 

 

Desværre har det vist sig ikke at ligge til ret mange 

lærere, skoler og kommuners højre ben. Tal, som 

Dansk Skoleidræt fornyeligt har fremlagt, viser at 

bevægelse i skolen og Åben Skole ikke bliver 

prioriteret ret mange steder. Faktisk siger kun en 

tredjedel af skolerne, at de indtænker bevægelse 

via Åben skole og kun få kommuner har fastlagt en 

egentlig bevægelsespolitik.  

Jeg undres! - Men jeg sidder selvfølgelig også i en 

position, hvor det hele er lige foran næsen på mig 

hver eneste dag.  

Hvis ikke det har stået klart for mig før, så gør det 

det i den grad nu – Skole OL kan og vil bidrage til, at 

reformens krav kan blive opfyldt. Konceptet Skole 

OL passer jo fuldstændig ind i tankerne bag 

reformen, og det skal både skoler og kommuner 

blive bevidste om.  

 

Hvad er så potentialet? 

Skole OL rummer uden tvivl et uudnyttet 

potentiale for i langt højere grad at lukrere på 

Åben skole og skabe samarbejder mellem 

foreninger og skoler. Som Skole OL er lige nu, 

afholdes mange rigtig gode, men enkeltstående 

Skole OL stævner. Det vil sige, skolerne kommer til 

et Skole OL lokalstævne, får en fantastisk 

idrætsoplevelse og går igen. I forrige sæson af 

Skole OL forsøgte vi, med et lille økonomisk bidrag, 

at hjælpe vores foreninger i gang med at give 

skolerne endnu flere oplevelser med deres idræt. 

Dette gennem aktiveringsforløb, hvor skolerne af 

flere omgange kunne komme ned i foreningen og 

modtage kompetent træning, eller trænere fra 

foreningen kunne komme til skolerne og give 

inspiration til undervisningen.  

 

Kære kommuner – se potentialet! 

Dette initiativ var et skridt på vejen for at bringe 

vores foreninger tættere på skolerne og omvendt. 

Vi kan og vil gøre endnu mere – men jeg mener 

ikke, at vi, skolerne eller foreningerne skal gøre det 

alene. Vi skal have råbt kommunerne op, for de 

spiller en helt central rolle for, at Åben skole kan 

lykkes. 

For at gøre det let for kommunerne vil Skole OL i 

kommende tid sikre et tæt samarbejde mellem 

vores Skole OL-foreninger – uanset sportsgren. Det 

er nemlig i dét samarbejde, vi mener mulighederne 

ligger. Hermed vil vi i samlet flok forsøge at sparke 

døren ind til kommunerne og få deres 

opmærksomhed og opbakning til at etablere 

endnu mere aktivitet og gode idrætsoplevelser for 

skoleeleverne i kommunerne.  

 

Vi tror på, at vi ved at etablere Skole OL 

Multistævner kan bringe skoler, foreninger og 

kommuner tættere sammen. Hermed bliver  

Skole OL en central spiller, når boksene i 

skolereformens krav skal tikkes af – noget som 

skulle have været gjort for længe siden!  
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