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Idrætsleder
Idræts- og sportsgrene
En del af uddannelsesforløbet foregår i
samarbejde med idrætsforeninger.
Alle idræts- og sportsgrene kan
principielt indgå i uddannelsesforløbet,
fx: atletik, fodbold, håndbold, kampsport
(taekwondo, boksning, judo), sejlsport,
roning, windsurfing, hestesport, dans,
gymnastik, badminton, volleyball,
skisport.

Det har været super for
mig at være tilnyttet en
idrætsforening, mens
jeg har studeret på
læreruddannelsen, det er
en win-win-situation for
både mig og klubben.
Andreas Bech Pedersen, studerende
3. årgang, Læreruddannelsen i Skive

Håbet er at skolesportsbørnene ved at møde
foreningen og trænerne
kan få mod på at bevæge
sig over i foreningslivet.
Michael Carstens, fritidsmentor og tidl.
skolesportsleder, Ungdomsskolen Skive

Målgruppe
Idrætsleder ved Læreruddannelsen
Skive er en linje til dig, der gerne vil
arbejde med idræt enten i skoleregi eller
i foreningsregi, hvad enten det er med
træning, ledelse eller andet
organisatorisk arbejde.
Samtidig med dit lærerstudie tager du
en uddannelse som idrætsleder eller
træner. Du erhverver dig kompetencer,
der kan bruges i relation til den åbne
skole og kravet om mere bevægelse i
skolen.
Idrætsleder er til studerende, der vælger
idræt som undervisningsfag i læreruddannelsen og som vil:
– give børn og unge gode idrætsoplevelser
– arbejde innovativt med idræt og
bevægelse i skolen
– arbejde i forening som leder eller
træner
– have fokus på idræt, bevægelse og
sund livsstil i din læreruddannelse
Jobmuligheder
– Idrætslærer i folkeskoler, efterskoler,
højskoler, fri- og privatskoler
– Idrætskonsulent/projektmedarbejder
i kommunalt regi
– Idrætsleder, konsulent eller træner i
foreningsregi
– Skolesportsunderviser gennem
Dansk Skoleidræt
– Fritidsmentor eller -coach
Samarbejdspartnere
Uddannelsen foregår i samarbejde med
Dansk Skoleidræt, idrætsorganisationer
og en række af områdets idrætsklubber
og -foreninger og Ungdomsskolen-Skive.

Grundforløb (1. år)
I grundforløbet indgår følgende
elementer:
–	Den åbne skole – samarbejde med
aktører i fritids- og foreningsliv
– Deltagelse i Skolesport og stævneplanlægning
– Idræts- og træningspraksis
– Fokus på børn, der ikke dyrker
regelmæssig idræt
– Organisation og ledelse
– Coaching og teamudvikling
– Sundhed og idræt
– Træningsfysiologi og -planlægning
– Certificeret idrætsleder eller
træneruddannelse niv. 1 (DIF træner 1
færdiggøres i klubregi)
Videregående forløb (2.-4. år)
Du læser undervisningsfaget Idræt i
læreruddannelsen (3 moduler):
– Idrætsfagets basis, kultur og værdier
–	Alsidig idrætspraksis – læring,
udvikling og fysisk træning
– Idrætsfaget i indskoling/mellemtrin
eller mellemtrin/udskoling
Du har mulighed for at læse flere
specialiseringsmoduler med relation
til idræt:
– Friluftslærer, natur og udeliv
– Krop og læring i alle fag
– Svømmelærer
Du har mulighed for at fortsætte uddannelse som træner/leder i foreningsregi
(specialforbundenes træneruddannelser).
Faciliteter
Læreruddannelsen Skive har gode
idræts faciliteter, bl.a. atletik- og boldbaner og boldhal, nyt outdoor-område
med shelters og kanoer, ”leg på streg”
og mulighed for cykelcross og MTB.
I umiddelbar nærhed ligger KCL Badeland og SparNord Arena, der rummer
Danmarks første rigtige indendørs
altetikbane, tennisbaner mm.
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1-årigt Grundforløb

Videregående forløb

Årgang

1. årgang

2. årgang

3. årgang

4. årgang

Uddannelsesaktivitet

– Introduktion til idrætsleder og træner
– Prækvalifikation og
kompetenceafklaring
– Den åbne skole - samarbejde med aktører i
fritids- og foreningsliv
– Idræts- og træningspraksis
– Deltagelse i skolesport
og stævneplanlægning
– Organisation og ledelse
– Coaching og teamudvikling
– Sundhed og idræt
– Træningsfysiologi og
planlægning

Idræt som
undervisningsfag:

Idræt som
undervisningsfag:

– Idrætsfagets basis, kultur
og værdier
– Alsidig idrætspraksis læring, udvikling og
fysisk træning

Idrætsfaget i indskoling/
mellemtrin eller mellemtrin/udskoling

Mulighed for yderligere
uddannelse som træner/
leder i foreningsregi (specialforbundenes træneruddannelser)

Praktik

Praktik med idræt
på skemaet

Praktik med idræt
på skemaet

Klubregi

Mulighed for leder- eller
træneruddannelse i
klubregi - DIF træner 1

Mulighed for leder- eller
træneruddannelse i
klubregi - DIF træner 1

Mulighed for
andre
specialiseringsmoduler

Praktik med idræt
på skemaet
Aktiv træner i forening

Mulighed for leder eller
træneruddannelse i klubregi

-F
 riluftslærer, natur
og udeliv
- Krop og læring i alle fag
- Svømmelærer

- Krop og læring i alle fag
- Svømmelærer

Kontakt
Har du spørgsmål vedr. idrætslinjen eller ønsker du
yderligere informationer, kan du kontakte:
Thomas Thorning
Praktikleder og stedfortræder
T: 87 55 32 07
E: tt@via.dk
Henriette Falling
Kontorleder
T: +45 87 55 32 04
E: hefa@via.dk
VIA University College
Læreruddannelsen
Dalgas Alle 20
DK-7800 Skive
T: +45 87 55 32 00
E: liski@via.dk
via.dk/uddannelser/paedagogik-og-laering/laerer/skive
Facebook
facebook.com/via.laereruddannelsen.skive
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