
REND OG HOP MED JERES KROP - Om bevægelsespolitik i skolen

3 film om børn og bevægelse: en til lærerne, en til forældrene og en til eleverne.

Filmen viser hvordan Vestre Skole i Grenå har sat alle i bevægelse med en ny
bevægelsespolitik. Det handler om mere bevægelse i timerne, bedre rammer
for leg i frikvarterene, at få flere til at gå eller cykle i skole og mere frisk luft
og mo-tion i SFO og i fritiden.

Gode vaner skal opbygges fra starten. Jo tidligere eleverne oplever for-
nøjelsen ved motion jo bedre. Hvis børn ikke tidligt oplever glæden ved at
bruge kroppen, er risikoen større for, at de som voksne bliver inaktive. I denne
film er der fokus på 1.kl. til 6.kl.

Filmen viser masser af konkrete eksempler på bevægelse og giver inspira-
tion til hvordan andre skoler kan få en sundere skoledag. Hjerneforsker Kjeld
Fredens fortæller, hvorfor det er vigtigt at få kroppen med.

Dvd´en består af tre separate film á 20 min. med hver sin målgruppe: En til
lærere, en til forældre og en til elever – alle skal nemlig være med, når sko-
len skal udvikle en bevægelsespolitk. Hver film slutter med tre spørgsmål, der
lægger op til en fælles debat.

FILMEN ER PRODUCERET MED HJÆLP FRA:
Kirsten Mandrup, afdelingsleder, Vestre Skole i Grenå
Børge Koch og Karsten Sørensen, Nationalt Videncenter for Sundhed, Kost og
Motion for børn og unge
Tak for støtte fra Undervisningsministeriets Tips/Lottomidler og Helsefonden

PRODUKTION OG TILRETTELÆGGELSE:
Mette Bahnsen, Marianne Rasmussen og Mikkel Skovsbo
Filmen er produceret af Bugatti Film & TV i samarbejde med
Filmkompagniet. Copyright Bugatti Film & TV

SE MERE OG BESTIL FILMEN PÅ www.filmkompagniet.dk
Pris: 300 kr. + moms og forsendelse
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