
Informationsträff 

Skola i Rörelse
-för skolor och förskolor i Göteborg



Våra kroppar är gjorda för rörelse!

Minskad oro och nedstämdhet Bättre självkänsla

Bättre kroppsuppfattning

Ökad koncentrationsförmåga

Bättre inlärningsförmåga

Förbättrad motorik
Ökad muskelstyrka

Bättre kondition

Starkare skelett
Social interaktion

Lättare att hantera stress

Gladare

Mer energi

Sover bättre

Minskad risk för sjukdomar

Stärka relationer

Beteendeförändring



Fysisk aktivitet i skolan kan:

Fungera som ett verktyg för att nå skolans uppsatta mål

‒ Som ett medel för att nå andra mål eller som ett mål i sig

Ge bättre förutsättningar för inlärning och därmed öka 

möjligheterna till att klara skolan med fullständiga betyg

Ge trygghet och studiero

Främja bra bemötande

Ge möjlighet till inflytande

Stärka arbetet med att förhindra kränkningar



Skolan som arena

Skolan är en unik arena för att nå alla barn.

‒ Kompensatoriskt uppdrag för att utjämna olikheter gällande bl a hälsa.

Skolan ska bedriva systematiskt kvalitetsarbete.

Skolan har ett ansvar att arbeta med daglig rörelse

‒ Lgr22: ”Skolan ska även sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet 
inom ramen för hela skoldagen”

Elevhälsan har ansvar att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. 
Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.



Skola i Rörelse

En metod för handledning och praktiskt stöd 

för att inkludera daglig rörelse i skolans 

systematiska kvalitetsarbete





Hur går det till?

Skolan funderar kring 
sitt arbete med daglig 
rörelse och 
stödbehov. Ta gärna 
kontakt med oss.

Vi kommer överens 
om att samarbeta!

PÅ ERA 
PLATSER Skolan gör en 

nulägesbeskrivning, 
sätter mål och 
planerar för vilka 
insatser som behövs. 

Vi ger stöd och 
handledning i 
processen.

KLARA
Medarbetare och 
elever inkluderas och 
inspireras!

Vi kan hålla 
föreläsningar och 
workshops för 
medarbetarna.

FÄRDIGA
Skolan jobbar 
strukturerat med 
daglig rörelse. 

Vi hjälper till med 
uppföljning, 
utvärdering och 
fortsatt inspiration 
genom nätverk.

GÅ!



Skola i Rörelse
Metod för handledning och praktiskt stöd för att inkludera 
daglig rörelse i skolans systematiska kvalitetsarbete

Fysisk aktivitet är verktyg eller mål

Arbeta utifrån skolans förutsättningar och olika nivåer

Handledning och direkta insatser

Riktar sig till skolans medarbetare

Sträcker sig över 2 terminer

Leds av Leg. Fysioterapeuter

Kostnadsfritt för skolor i Göteborg



Nästa steg

Involvera rektorn

‒Uppmuntra gärna till att delta på informationsträff

‒Önskas stöd från Skola i rörelse?

Ta kontakt med oss!

Vi kommer överens om samarbete och gör en plan



Vad blir ert 
nästa steg?



TACK!
Kontakt:

Linnea Abenius linnea.abenius@vgregion.se

Emma Henning emma.henning@vgregion.se

Anna Orwallius anna.orwallius@vgregion.se
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