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SKOLE OL 2018

2339 KLASSER

52. 398 ELEVER

580 
SKOLER

83 
STÆVNER

82 KOMMUNER



Overskrift 

For at få punktopstilling på teksten 
(flere niveauer findes) brug ‘Forøg 

For at få venstrestillet tekst 
uden punktopstilling, brug 

STATUS SKOLE OL 2019

2535 KLASSER

60.587 ELEVER

603 
SKOLER

116 
STÆVNER

85 KOMMUNER
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FORDELT PÅ IDRÆTSGRENE

• Atletik: 39 stævner (1708 klasser)

• Svømning: 6 stævner (230 klasser)

• O-løb: 19 stævner (210 klasser)

• Bueskydning: 15 stævner (189 klasser)

• Roning: 9 stævner (126 klasser)

• Bowling: 10 stævner (111 klasser)

• Cross: 9 stævner (108 klasser)

• Bordtennis: 8 stævner (48 klasser)

• Parasport: ?
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HVORFOR ER 
DU MED I 
SKOLE OL?

NU SKAL DU 
HØRE…
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INDTÆGTER 2019-21

Partnere:

• TrygFonden (9 mio. kr.)

• Nordea-fonden (9 mio. kr.)

• DIF/forbund (3 mio. kr.)

• 2019: Aarhus kommune (2.25 mio. kr.)

Sponsorer:

• 2019 og 2020: Salling Group/fondene (2 mio. kr.)

• 2019: Olympic Solidarity (0,5 mio. kr.)

25,75 

MIO

KR. 
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UDGIFTER 2019-21

2019: 10,15 mio. kr.

2020: 10,85 mio. kr.

2121: 11,35 mio. kr. 
32,35 MIO. KR. 
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FINALEN FRA 2020
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AARHUS SOM FINALEBY

• Finalen som markant idrætsfest – inspirationskilde for alle 
forbund

• Udvikle modeller for samarbejde mellem skole & -forening

• Ændre målgruppen: Mellemtrinnet 3.-6. klasse og udskolingen 
7.-8. klasse.

• Udvikle undervisningsmaterialer og inspirationsaktiviteter for 
lærere.

• Rekruttering: Inspirere foreninger til et ændret perspektiv på 
børn og unge.

• Aarhus som modelby: Videregive erfaringer.
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REKRUTTERING

• Events giver opmærksomhed, men ingen medlemmer.

• Man skal prøve sporten mindst 6 gange

• Man skal opleve, at man er blevet dygtigere

• Det skal være geografisk overkommeligt at komme til og fra træning

• Forældrene skal bakke op

• Træneren er meget, meget afgørende

• Fællesskabet med de andre børn er lige så afgørende

• Det skal være sjovt…

Kilde: Søren Østergaard, 
CUR (Center for UngdomstudieR)



Overskrift 

For at få punktopstilling på teksten 
(flere niveauer findes) brug ‘Forøg 

For at få venstrestillet tekst 
uden punktopstilling, brug 

Med folkeskolereformen er der indført et lovmæssigt krav om, at 
skolerne SKAL indgå et samarbejde med lokalsamfundets kultur-, 

folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, kunst- og kulturskoler 
samt med lokale fritids- og klubtilbud.
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FÅ KOMMUNEN MED!!!
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SKOLERNES 
MOTIONSDAG 

2019

UNDERVIS-
NINGS-

MATERIALER
KONFERENCE 

OM ÅBEN SKOLE
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Sportsgren

Antal 
lokalstævner 
2020

Antal 
deltagere 
2020

Antal 
samarbejder 
forening-
skoler 2020

Antal lokal-
stævner 
2021

Antal 
deltagere 
2021

Antal 
samarbejd-
er forening-
skoler 2021

Atletik 42     40.000     30     45     42.000     40     

Bowling 10     1.500     20     10     1.500     30     
Bordtennis 10     3.000     6     15     6.000     9     
Bueskydning 15     3.150     2     15     3.300     5     

Cross-løb 12     5.000     8     20     7.000     12     

O-løb 20     6.500     7     22     7.500     10     
Parasport - 80     - - 95     -
Roning 10     5.000     8     10     5.500     10     
Svømning 10     10.000     4     20     15.000     6     
Deltaget i flere 
sportsgrene
Fem nye 
sportsgrene 30     5.000     5     40     12.500     10     
Sumtal 159     79.230     90     # 197     100.395     132     
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• Aarhus som central partner i udvikling af samarbejde mellem 
kommune, skoler og foreninger 

• Udvikling af undervisningsmaterialer

• Fokus på evaluering og formidling af resultater

• Kommunal involvering og medfinansiering

• Regionale finaler?

• 45 min. bevægelse i skolen?

• National test i idræt?

• Øget kommercialisering 

• ???


