PAS PÅ – VI SMITTER!
Af Janni Petersen, projektleder i Skole OL

Som projektleder for Skole OL arbejder jeg hver dag for at
idrætslærere kan give deres elever nogle rigtig gode oplevelser med
idræt. Det er fantastisk at være en del af, da jeg altid selv har været
rigtig glad for at dyrke sport. Men idræt i skolen husker jeg ikke som
noget særligt. Det var ikke mit yndlingsfag, og det var bestemt heller ikke det, der gjorde, at
min interesse og motivation for at dyrke sport blev vakt.
Derfor bliver jeg glad, når jeg i Skole OL møder engagerede idrætslærere og mærker,
hvordan de brænder for at give eleverne gode oplevelser. Jeg tror på, at hvis eleverne
møder en engageret og entusiastisk idrætslærer, så smitter det.
Bevægelsesglæde bør efter min mening være på alle skolers dagsorden. Hvis børnene
oplever glæden ved at dyrke motion fra en tidlig alder – og også bliver præsenteret for en
masse forskellige sportsgrene, så er der gode chancer for at grundstenene til et livslangt,
aktivt idrætsliv er lagt.
Jeg mødte som sagt ikke dette i skolen. Jeg var heldig at have en far, som var meget
idrætsaktiv. Og selv om det nogle gange betød, at jeg fik at vide, at en forstuvet fod bare
skulle løbes væk, så gav han mig rigtig mange fantastiske oplevelser med sport. Vi har løbet
utallige ture sammen, vi har cyklet lange ture, og vi har spillet et masse bold. Han var vild
med fodbold, så det blev jeg også.
Sport smitter – det tror jeg på!
I Skole OL vil vi gerne smitte så mange børn, som muligt med gode idrætsoplevelser, og vi vil
sørge for, at de bliver præsenteret for så mange forskellige sportsgrene som overhovedet
muligt. Det er nemlig endnu en ting, jeg ikke selv husker at have fået mulighed for i min
folkeskoletid.
Gennem mit daglige arbejde med Skole OL er jeg hver dag vidne til, hvordan idrætsfaget
blomstrer, og hvordan der på skolerne bliver arbejdet seriøst med idræt og bevægelse. Det
er derfor, jeg hylder alle de super seje, kompetente, faglige, begejstrede og smittende
idrætslærere, der er derude! Og det er også derfor, vi vil finde og hylde Danmarks sejeste
Idrætslærer!

