IT skal få mere bevægelse i Viborgs skoler
13.000 elever i Viborg Kommune får nu mulighed for at få mere bevægelse på skoleskemaet. Det skal det
digitale undervisningsværktøj AktivTime.dk være med til at booste.
Med støtte fra Viborg Kommunes forebyggelsesfond søsætter Viborg Kommune nu et 1-årigt projekt, der
kombinerer IT med masser af bevægelse – det hele med det mål at skabe mere og bedre læring i skolerne.
– I Viborg har vi et stærkt strategisk fokus på at bruge og udnytte teknologi og IT i vores læring. Samtidig
har vi en dedikeret indsats i gang omkring at få mere bevægelse ind i undervisningen. En utraditionel kombi
– men med dette projekt, slår vi to fluer med et smæk, pointerer siger Chris R. Hansen, skolechef i Viborg
Kommune.
Det skal være lettere af få bevægelse ind
Projektet foregår i samarbejde med den lokale virksomhed AktivTime.dk, som har udviklet et digitalt
værktøj, hvor børnene via iPad eller mobiler kan løse opgaver online, mens de bevæger sig. Værktøjet er
socialt, så det er let for lærerne at oprette og dele forløb, hvor der indgår bevægelse. Intentionen er at gøre
det lettere for lærerne at opfylde kravet om de daglige 45 min. bevægelse.
Netop kombinationen af bevægelse, IT og læring, har været idégrundlaget for den lokale virksomhed
AktivTime.dk, som er udviklet af Max Sørensen, der har en baggrund som folkeskolelærer og Torben
Kjeldgaard Trans, som er programmør.
Frontløbere ser muligheder
Flere af kommunens skoler har allerede afprøvet værktøjet. En af dem er Bøgeskovskolen i Bjerringbro:
- Vi er utrolig glade for den her metode. Værktøjet er super let at bruge. Eleverne syntes det er sjovt, og de
er super motiverede. For lærerne er det et rigtig godt værktøj i en presset hverdag. Det er hurtigt og let at
oprette aktiviteter og opgaver. Er man presset på tid, kan man også kopiere færdige aktiviteter fra
aktivitetsbanken, fortæller Michael Malmkvist Jensen, pædagogisk leder på Bøgeskovskolen.

Fakta
• Alle folke-, fri-, privat- og efterskoler i Viborg Kommune er inviteret til at deltage og det samlede elevtal
kan nå op over 13.000 elever.
• Det er Viborg Kommunes forebyggelsespulje, der har bevilget 75.000 kr. til det 1-årige projekt.
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