Idrætsudvalgsmøde på Hellebjerg
Fredag den 6. oktober 2017 - Kl. 12.00

1. Godkendelse af referat
Er udleveret og set.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Konstituering af bestyrelsen
Formand: Kristian Winther, Hellebjerg
Resterende er menige medlemmer.
4. Finde skoler til afholdelse af stævner som ikke har arrangørnavn på endnu til skoleåret 2018/19.
Mangler arrangør til indendørs fodbold
12/12-2017 - BGI tager den i dette skoleår.
Mangler arrangør til indendørs fodbold
11/12-2018 - afventer nedenstående
Mangler arrangør til futsal
05/03-2019 - afventer nedenstående
5. Hvordan sikrer vi at alle efterskoler i regionen får ejerskab for samarbejdet?
Punkt 5 og punkt 6 blev drøftet samtidig. Udvalget er enige i, at der ligger nogle udfordringer i forhold
til deltagerantallet. Der blev udvekslet synspunkter for og imod sammenlægning af stævner.
Det der kan tale for er, at ved en sammenlægning af stævner er, at færre datoer er i spil i et skoleår
hvilket kan gøre, at flere skoler vil prioritere det højere da det så ikke vil påvirke den daglige
undervisning i samme omfang som i dag. Det vil også betyde, at ved at slå flere discipliner sammen vil
man som lærer forhåbentlig møde nye ansigter fra andre skoler samt at eleverne også kommer til at se
større udbud af aktiviteter. Håbet er at hvis disse ting implementeres vil skolerne sætte dagen af i
årskalenderen og så evt. lave en hel idrætsdag og så tilsvarende dagen efter eller på et andet
tidspunkt lave rent fagdage.
Ulempen ved at lægge stævner sammen er, at skoler der prioriterer alle stævnerne med deres elever
og ofte bruger de samme elever til flere idrætsgrene ikke vil kunne opretholde det samme idrætstilbud.
Dialogen er nu startet og bliver fulgt op på kommende idrætslærermøde. Udover det vil alle skoler i
regionen (idrætsansvarlige) blive spurgt i hvilket omfang de bruger regionens stævner eller hvorfor de
fravælges sådan, at når der skal træffes en beslutning bliver den truffet ud fra hvad der er bedst samlet
for flertallet af de 21 skoler.
6. Idrætsudvalget 2027
Hvilke elementer skal der være fokus på fremadrettet i idrætsudvalget?
Har vi det rigtige tilbud og passer de værdier vi fastsætter for eleverne på efterskolen også til vi
som skoler udlever?
Etablering af ny hjemmeside som kun omhandler idrætstilbud. Med kontaktpersoner på de respektive
skoler. Forslag om at Stephan laver et oplæg til dette. Kristian sætter herefter et link til ny
idrætshjemmeside og får en adresse mere hos eksisterende udbyder når den kan publiceres.
Til stævner skal der ikke findes en vinder for at finde en vinder.
7. Friluftsliv i skolen (MT)
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/uddannelse-og-formidling/projekt-friluftsliv-i-skolen.aspx
Dato kommer i efteråret

8. E.v.t.
Evt. finde et fast tidspunkt hvor vi kan mødes til idrætslærermøder.
Per:
Fredag eftermiddag, weekender
Charlie: Mere fleksibel
Kristian: Åben for alle forslag dog ikke weekender.
Maiken: Ikke onsdag
Stephan:

