
 

 

Bevægelsespolitik for Harboøre Skole og Børnecenter 
 
Harboøre Skole og Børnecenter           sep 20 

Harboøre Skole og Børnecenter er en landsbyordning, bestående af børnehave, SFO og 
folkeskole. Vi har tilbud til såvel almene som specialbørn. 
  

Vision  
Harboøre Skole og Børnecenter ønsker, at inddrage motion og bevægelse i dagligdagen, så det er 
medvirkende til at fremme sundhed hos børn og unge og samtidig understøtte motivation, trivsel 
og læring.  
 

 Mål Børnehaven 

• Alle skal ud hver dag 

• Vi er rollemodeller 

• Gøre børn robuste gennem bevægelse  

• Fremme trivsel og glæde gennem bevægelse og fællesskab 
 

Konkrete tiltag i børnehaven i hverdagen 

Vi prioriterer at indrette de fysiske rammer så vi indbyder til motorisk udfoldelse og leg. Stuerne 
har fordelt vores store rum både formiddag og eftermiddag og de går i hallen 1 gang ugentligt. 
Vi vil være opmærksomme på at tilbyde bevægelse der forstyrrer det enkelte barn passende.   
 
Ude: Vi understøtter motorisk leg på legepladsen ved at være med. Det kan være at bygge hule, 
gynge, grave i sandkassen o.lign.  
Vi bruger vores skolegård med parkourbane, cykelbane og hoppepude. 
Lærkereden benytter sig af deres gangareal hvor de har en ribbe, puder og rullebræt. De 
svømmer 1 gang ugentligt. 
 
Vi har fokus på vores pædagogik i forhold til at tænke bevægelse i vores daglige rutiner og 
gøremål. Vi er bevidste om at give børnene bevægelsesglæde gennem aktivitet. En 
opmærksomhed er de børn der ikke trives med et højt aktivitetsniveau ex i det store rum. De 
skal tilbydes et alternativ.  

 

Forankring / opfølgning  
Motion og bevægelse skal være en del af afdelingsmødernes/stuemødernes indhold i form af 
vidensdeling, inspiration, bevægelsesaktiviteter og/eller andet.    
Ledelsen inddrager inspiration ift. motion og bevægelse på personalemøder.  
Ledelsen afvikler to årlige teamsamtaler/stuesamtaler, hvor motion og bevægelse drøftes - bl.a. 
med udgangspunkt i beskrivelserne af de konkrete tiltag.  
Det samlede personale deltager i re-certificering med DGI.  
 

Evaluering 
Bevægelsespolitikken for Harboøre Skole og Børnecenter drøftes og gennemlæses to gange årligt 
– september og marts - på afdelingsniveau med deltagelse af ledelsen, og revideres evt. i 
koordinationsudvalg og personalemøde i børnehaven i oktober måned. 
 

 


