
Notat om Idrætsværesteder i Ramløse hallen 2014/2015 d.19.5.2014

Det er med stor glæde Ramløse hallen notere sig, at Kultur- og Idrætsudvalget genovervejer nedlæggelsen af 
Idrætsværestederne. I Ramløse hallen har vi oplevet stor opbakning fra ca. 20 elever i gennemsnit pr. dag, fra 
hovedsagligt Ramløse skole gennem det sidste år, hvilket viser at tilbuddet har nogle elementer som både forældre
og børn finder interessant og spændende. 

Vi har været i dialog med ledelsen på både Nordstjerneskolen og FO, for at se på mulighederne for samarbejdet 
efter implementeringen af den nye skolereform. Der er udvist stor interesse fra begge ledere, men også usikkerhed
om hvordan alle elementer i skolereformen i praksis skal løses og derfor er der ikke indgået endelige aftaler om 
hvilke tiltag vi skal samarbejde omkring. Derfor er dette udkast ikke verificeret af ledelsen i skolen og FO og må 
tages med det forbehold, at vi ikke har haft mulighed for at diskutere alle elementer med netop disse to centrale 
samarbejdsparter.

Muligheder og elementer

Grundet de nye krav til fysiske aktiviteter i folkeskolen er det for os helt naturligt, at Ramløse hallen og måske i 
nogen grad RIF indgår i et samarbejde med Nordstjerneskolen og FO. Vi har rammerne til, at understøtte fysik 
aktivitet for børn i alle aldre samt gode forhold for lærer og leder.

Derfor foreslår vi at Idrætsværestedet fortsætter, men i ændrede rammer da de potentielle børn der ville komme 
her, vil være længere i skole i det kommende år end tidligere. Derfor kunne en løsning være at Idrætværestedet 
bruges både som aktivitetsramme for både skole, FO og Værestedet.

Åbningstid fra 13.00 – 15.30 mandag – torsdag(evt. fredag)
• Skolen kan benytte Ramløse hallen til aktivitetstimer for de klasser som har undervisning i dette tidsrum. 

Dette tidsrum kan være fleksibelt hvis det giver mening i forhold til skolens skema og det ikke kollidere 
med deres traditionelle idrætstimer.

• FO kan benytte Ramløse hallen som en del af sine rammer for fysisk aktivitet i dette tidsrum.
• Ramløse hallen kan bemande værestedet fra kl.14.00 for de børn som har fri i dette tidsrum og ikke er en 

del af FO.

Ved dette tætte samarbejde med både skole og FO vil vi ud over de idrætsaktive også få mulighed for yderligere at
eksponere de spændende muligheder sport og bevægelse har overfor de børn som ikke kommer i en idrætsklub i 
dag. I vores nuværende idrætsværested er fordelingen at ca. 80 - 85 % af de børn vi ser, allerede er aktive i 
organiseret idræt. Men det betyder også, at formen og rammerne allerede tiltrækker børn som ikke naturligt ville 
komme i en idrætsklub, hvilket vi finder meget positivt. Med den nye ordning har vi et endnu større potentiale for,
at tiltrække disse børn da alle børn i skolen på den ene eller anden måde vil opleve idrætsværestedet og 
mulighederne for idræt.

RIF kan ligeledes indgå med leder der i aftalte perioder sættes til rådighed som kan undervise/demonstrere 
forskellige sportsgrene i det tidsrum som Idrætsværestedet har åbent. Her er der en stor opbakning fra alle 10 
afdelinger, men også usikkerhed om praktik og forpligtigelser, da Nordstjerneskolen ikke har fastlagt hvordan 
aktivitetstimerne skal ske i praksis.

De aktiviteter der allerede foregår i Idrætsværestedet har et fælles omdrejningspunkt, nemlig fysisk bevægelse og 
social samvær/opdragelse. De sociale spilleregler der er når børn dyrker bevægelse/sport sammen er utroligt 
opdragende og giver kompetencer som er væsentlige for alle børn. Derfor har det ikke været vigtigt for Ramløse 



hallen at ligge faste rammer for aktiviteternes form men lader det i høj grad være drevet af motivation hos de 
deltagende børn. Og da Ramløse hallen i dag rummer redskaber til så forskellige sportsaktiviteter som lege, 
gymnastik, boldspil, badminton, parkourpark og rulleskøjteløb har vi så mange muligheder at aktiviteterne typisk 
skifter hen over ugen/månederne. I øjeblikket foregår der meget aktivitet udendørs hvor der i den kolde periode 
foregår mere indendørs. Men det fælles for alle perioder er, at vi stille redskaber og lege til rådighed for børnene 
(som i øvrigt typisk ikke alle sammen foretager sig det samme) hvilket giver kredit til de store fysiske rammer vi 
har og sjældent giver begrænsninger for børnene.

Nordstjerneskolen kan ligge sine idrætstimer i tidsrummet fra 8.00 – 13.00. Her har vi drøftet muligheden 
sammen med skoleledelsen, om idrætstimerne ligges fra skolens begyndelse som typisk er kl.8.00, således at 
børnene afleveres i Ramløse hallen så der opleves fuld udnyttelse af idrætstimerne, med et minimum af 
”transport” mellem hal og skolen. Den samme effekt vil en afslutning i hallen i Idrætsværestedet have.

Alt i alt mener vi at Idrætsværestedet kan understøtte den nye skolereforms mål om, at øge aktivitetsniveauet hos 
børn og unge. Det vil være som, at lukke for vandet når der skal vaskes op, hvis ikke Ramløse hallen/RIF og 
Idrætsværestedet indgår i de kommende planer for aktivitet for børn.

Da ledelsen i skolen og FO naturligt ikke er fuldstændigt klare på af hele reformen i praksis, kan der jo være andre
ideer som vi pt. ikke har diskuteret med dem og er helt åbne for justeringer og andre tiltag.

Med håbet om at Ramløse hallen indgår i overvejelserne for aktiviteter af børn og unge i Ramløse, afventer vi 
jeres beslutning og stiller naturligvis gerne op med uddybning eller afklaringer.

På vegne af Ramløse hallen

Bjarne Dyrberg og Per Drifte


	Muligheder og elementer

