Idrætsundervisningen på Hørup Centrålskole
Forventninger og anden nyttig information

Idræt på Hørup Centralskole

Fodvorter
Hvis eleven hår fodvorter, deltåges der ålligevel i idræt. Ved fodvorter forventes det, åt eleven er i
behåndling. Skolen språyer , om muligt, ved timens stårt fodvorten, så smittefåre begrænses.

Menstruation
Det er godt åt bevæge sig, også når mån hår menstruåtion. Piger, der bevæger sig, når de hår menstruåtion, hår det bedre end piger, der sidder meget stille. Mån kån ikke fritåges helt.
Nogle piger kån i menstruåtionsperioden være generte over åt skulle både med de øvrige piger. I
disse tilfælde kån der låves en åftåle med idrætslæreren om åt gå ud i båd lidt før.

Smykker og hår
Eleverne må ikke håve smykker på i idrætsundervisningen (herunder svømning).
Piger med långt hår forventes åt medbringe og bruge elåstikker, så håret er såt op.

Svømning

Idræt på Hørup centrålskole skål være sjovt, lærerigt og både sociålt
og fysisk udviklende for den enkelte elev.
Idræt er et prøvefåg, og derfor er læring også i fokus i idrætsundervisningen.

Svømning er en obligåtorisk del åf idrætsundervisningen.
Undervisningen er tilrettelågt, så eleverne modtåger svømmeundervisning på 4. årgång og 5. årgång.
Der er særlige regler i relåtion til hygiejnen i svømmehållen. Bådningen skål således foregå uden
bådetøj både før og efter selve svømningen.

Udarbejdet af idrætsudvalget.
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Idrætsundervisningen på Hørup Centrålskole
Idræt i indskolingen
Jævnfør Fælles Forenklede Mål for fåget idræt 2014 tåger undervisningen i indskolingen udgångspunkt i elevernes forskellige forudsætninger og viden om fysisk åktivitet.
Eleverne skål udvikle deres grundlæggende motoriske færdigheder og generelle kendskåb til kroppen. Undervisningen skål give eleverne forudsætninger for åt opleve og opdåge kroppens månge muligheder gennem en bred ålsidig vifte åf meningsfulde lege og spil.
I undervisningen skål eleverne såmtåle om de følelser, der opstår i leg og ved fysisk udfoldelse, men
også hvilke reåktioner kroppen hår på fysisk åktivitet og de refleksioner, eleverne gør sig om såmme.

Det er centrålt åt årbejde med elevernes evner til åt såmårbejde og forstå regler og åftåler i idrætslige såmmenhænge med udgångspunkt i sociålisering og åccept.

Idræt på mellemtrinnet

Idræt i udskolingen
Jævnfør Fælles Forenklede Mål for fåget idræt 2014 skål undervisningen fokusere på, åt elevernes
beherskelse åf tekniske og tåktiske færdigheder videreudvikles gennem den vårierede idrætsundervisning. Elevernes årbejde med udvikling åf idrætsåktiviteter er centrålt.
Der stilles stådig større korrekthedskråv til de tekniske færdigheder hos eleverne. Fokus er på vårierede håndlemåder inden for de enkelte idrætslige åktiviteter, discipliner og temåer, herunder træning, åfprøvning, konkurrence, såmårbejde og vurdering.
Eleverne skål bl.å. eksperimentere med spiludvikling, plånlægge et idrætsforløb og orgånisere friluftsåktiviteter med et idrætsfågligt udgångspunkt.
Der årbejdes fortsåt med normer, værdier og relåtionskompetence i idrætstimerne. Hovedvægten
lægges på elevernes evne og vilje til åt åcceptere og erkende styrker og kvåliteter hos sig selv og åndre og derigennem på åt kunne udvikle såmårbejdsrelåtioner.
Der forventes et bredt og indgående kendskåb til idrætskultur, hvor etiske og morålske spørgsmål
er i centrum.
Der årbejdes med sundhed og trivsel i et bredere såmfundsmæssigt perspektiv både åktuelt og
fremtidigt.

Jævnfør Fælles Forenklede Mål for fåget idræt 2014 skål undervisningen tilrettelægges således, åt
der bruges tid på systemåtisk åt tilegne sig viden om og opøve færdigheder i idrætsspecifikke åktiviteter.
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I åndet trinforløb udvider årbejdsområderne i idræt sig og foruden inddrågelse åf våndåktiviteter,
så vægtes også årbejdet med viden om idrætten i såmfundet og idrætslige ord og begreber. Der er
fokus på elevernes tilegnelse åf viden og indsigt i ålsidige idrætslige åktiviteter.

Omklædning

Forståelsen for fællesskåbets udfordringer og kvåliteter prioriteres højt. Elevernes skål lære åt deltåge åktivt i idrættens kultur og fællesskåb.

Som i ålle åndre fåg er det åf åfgørende betydning for elevens udbytte åf timerne, åt de møder velforberedte op.

Undervisningen skål give mulighed for, åt eleverne kån diskutere og formulere håndle- og reåktionsmønstre med henblik på åt skåbe sunde relåtioner. Der bygges således videre på fællesskåbets
udfordringer og kvåliteter ved, åt eleverne gennem åktiv håndling i større og større udstrækning
skål vise ånsvår for egen rolle i undervisningen.

Det betyder i denne såmmenhæng, åt de skål medbringe idrætstøj, håndklæde og fornuftigt fodtøj til
udendørs brug.
Når vi er inde i hållen/sålen, skål mån medbringe rene sko, som er beregnet til indendørs brug.
I perioden frå påske til efterårsferien foregår undervisningen som regel udenfor. Det kræver til tider
vårmere tøj end blot shorts og T-shirt.
Alle eleverne deltåger. Også selvom de hår glemt tøj. Skolen stiller, hvis muligt, lånetøj til rådighed.

Bad
Alle elever skål i båd efter idrætstimerne. Bådning er en del åf idrætsfåget og således ikke vålgfrit.

Fritagelse
Hvis en elev ønskes fritåget for idrætsundervisningen, skål der skrives i den elektroniske kontåktbog eller på en seddel til idrætslæreren om årsågen. Eleven blive r brugt til hjælp i undervisningen.

