Kære medlem
De lyse timer svinder stille ind, orienteringssæsonen går i ”vinter-mode” og det er tid til at se frem mod næste
sæson. Næste online seminar under Børn & Unge er lige om hjørner og det er nu i skal få oprettet jeres lokale
Skole OL-stævne.
Online seminar
Næste online seminar under Børn & Unge afholdes onsdag d. 24. november 2021 kl. 2000-2100. Emnet er
Orienteringsløb i skolen. Skolekonsulent Nina Hoffmann vil vende koncepterne bag skole orientering,
mulighederne i arbejdet samt opmærksomhedspunkter i arbejdet med skole orientering.
Det hele vil tage udgangspunkt i den nye strategi, og man vil derfor blive klogere på hele strategisporet;
"Fra Skole til Klub". Derudover vil der blive nævnt 2-3 cases. Oplægget forventes at være afstemt således at
der er tid til spørgsmål og erfaringsudveksling.
Så er du allerede godt i gang med skoleområdet eller nysgerrig på at komme i gang, så sæt straks kryds i
kalenderen. Du kan læse mere her. Hvor du også finder link til selve mødet.
Skole OL
Hvad er Skole OL?
Skole OL er OL i børnehøjde. Det er Danmarks officielle olympiske skoleaktivitet, bestående af
klassekonkurrencer i forskellige sportsgrene. Skole OL efterlever de tre børneolympiske
værdier: fællesskab, færdighed og fairplay.
Til Skole OL-stævner konkurrerer klasser fra lokalområdet om at blive bedste klasse, og dermed kvalificere
sig til Skole OL Finalen, der afvikles i Billund 14.-17. juni 2022.
Skole OL O-løb består af stævner fordelt rundt i landet, arrangeret af de lokale orienteringsklubber, samt
finalen i Billund, der arrangeres af Skole OL, OK Gorm og DOF.
På stævnedagen er selve konkurrenceaktiviteten mangepostløb, hvor alle elever i klassen skal finde så
mange poster som muligt inden for en given tidsgrænse. I forbindelse med afholdelse af stævner kan
arrangørklubben tilbyde de tilmeldte klasser fortræning, enten i form af oplæg, besøgsdage eller
deciderede undervisningsforløb. Dermed kan Skole OL O-løb være en mulighed for at bygge bro mellem
klubben og skolen, hvilket kan åbne for fremtidige samarbejder og gensidig glæde.
Hvis I vil byde ind med et arrangement, så skal I kontakte DOF’s skolekonsulent og melde jeres arrangement
senest d. 21/11 2021.
Oplys følgende om jeres arrangement:
Dato: (datoen for jeres stævne skal ligge senest d. 25. maj 2022)
Tid: (hvornår starter det, hvornår slutter det?)
Sted: (hvor skal klasserne møde, eksakt adresse!)
Klassetrin: (er det for både 4., 5., 6. og 7. klasse eller kun ét/to af klassetrinnene?)
Maks. antal deltagere: (hvis der er et og gerne i antal klasser)
Kontakt: (person, e-mailadresse, telefonnummer og hjemmeadresse)
Konto nr.: (til klubbens konto, så honoraret kan indsættes)
P.S. Er I interesseret i at afvikle, men det kniber med at nå at få tingene på plads inden d. 21/11, så tag fat i
Skolekonsulent Nina Hoffmann, så finder vi en løsning.
Danmarks Sejeste Idrætslærer
Skole OL hylder igen i år idrætsfaget og idrætslærerne med en pris til den sejeste idrætslærer i Danmark. I
år har de sat sig for at finde den lærer, som har formået at genstarte idrætsfaget og har sikret idrætstimer

af høj faglig kvalitet. Idrætstimer, som har samlet eleverne, givet dem sved på panden og masser af smil på
læben.
Både elever, lærere og forældre kan indstille en idrætslærer til prisen. Blandt alle de indstillede udvælger et
ekspertpanel fra Skole OL, DIF og Dansk Skoleidræt tre finalister, som går videre til et finaleheat. Efter at have
fulgt de tre finalister tæt, udvælges vinderen af samme ekspertpanel. Danmarks Sejeste Idrætslærer, kåres i
februar 2022. Vinderen overrækkes 25.000 kr. til brug på idrætsgrej til skolen. Ydermere vinder Danmarks
Sejeste Idrætslærer også adgang til Dansk Skoleidræts spændende kurser for alle idrætslærere på skolen.
Dette til en værdi af 7.500 kr.
Måske kender du en idrætslærer der fortjener at blive indstillet.
Indstillingen foregår via www.skoleol.dk, hvor lærere, elever og forældre har mulighed for at indstille deres
favorit til prisen.
Det er muligt at indstille frem til og med den 17. december 2021.
/Skolekonsulent Nina Hoffmann
Tlf 3011 4767
Email nh@do-f.dk

