Kampsport på skoleskemaet

Opkvalificering af lærere og pædagoger i Slagelse
Den nye Folkeskolereform lægger op til en øget efterspørgsel efter nye kompetencer hos lærere og
pædagoger, der skal arbejde med idræt og bevægelse i skolen. Derfor har DIF og VIA UC indgået en
samarbejdsaftale om udvikling af et efteruddannelsesforløb, hvor målet er en opkvalificering af lærere og
pædagoger samt sikre at skoleeleverne bliver præsenteret for et bredt udvalg af idrætter. Derudover er
målet at eleverne stifter bekendtskab med idrætstilbud i nærområdet.

Lærerne på Antvorskov skole i Slagelse under det intensive forløb, hvor de skulle lære de Ju-Jitsu teknikker
de selv skal undervise i.
Dette giver Judo og Ju-Jitsu en god mulighed for at blive mere synlige i folkeskolen. DIF og VIA UC sørger
for at lærerene og pædagogerne kan vælge forskellige forløb, bl.a. et kampsportsforløb. Vi skal dermed
ikke selv skaffe kontakt til lærerne, pædagogerne og skoleeleverne, da DIF og VIA UC sørger for dette via
kommunen.

Slagelse Kommune
Slagelse Kommune er første kommune, der afprøver konceptet. Og her er de allerede i fuld gang på
Antvorskov Skolen med et Ju-Jitsu forløb, som Birgitte Dalsgaard har skudt i gang torsdag den 6. november
sammen med skolens idrætslærere. Idrætslærerne blev introduceret til sporten og grundteknikker.
Onsdag den 12. november blev lærerne sammen med deres klasse udfordret yderligere, da de skulle prøve
at undervise i de lærte teknikker. De kommende 4 uger vil idrætslærerene være overladt til sig selv og
undervise i Ju-Jitsu i deres idrætsundervisninger.
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Lærerne underviser eleverne i Ju-Jitsu, med Birgitte på sidelinjen hvis de lige får brug for et godt råd.

Planernes mødes med virkeligheden og ca. 200 teenagere førte til flere gode tanker om tilpasninger af
forløbet, så lærerne og Birgitte evaluerede og tilpassede undervejs.
Evalueringen og erfaringer fra dette forløb vil blive brugt til det videre samarbejde med DIF og VIA UC, hvor
Judo, Ju-Jitsu sammen med Taekwondo vil være et kampsportsforløb, som skolerne kan vælge at lave et
forløb med på netop deres skole.
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