Til idrætskontaktlærere og – ledere på alle skoler
Som vi har opbygget en tradition for, afvikles en fælles idrætsdag for 5. årgang i og
omkring DGI-Huset i Vejle. I år for 9. gang og også i år i samarbejde mellem Vejle
Idrætshøjskole, Uddannelse & Læring, Dansk Skoleidræts lokalafdeling og
bevægelsesnetværket. Desuden, Fritid og Idræt, Sydtrafik og DSB i forbindelse med
halleje, rekvisitter, transport m.m.,
Haller og udendørs arealer er bookede
Onsdag den 15.maj 2019 kl 9 – 13
De seneste år har vi oplevet massiv tilslutning og stor glæde ved arrangementet – kun
ganske få skoler har måttet melde afbud.
Struktur:
Eleverne fordeles på hold à ca 20-25 elever, typisk med op til 5 elever fra samme
skole. Vi har igen fået tilsagn fra Vejle Idrætshøjskole, ligesom vi i samarbejde med
Fritid & Idræt og Rosborg Gym har booket DGI-Husets haller og omgivelser.
Studerende på Vejle Idrætshøjskoles teambuilderlinje planlægger dagen og fungerer
som instruktører, hjulpet af de idrætslærere, der kommer til stede med deres klasser.
Disse lærere deltager på dagen som hjælpeinstruktører.
Aktiviteterne afvikles mellem 9 – 13. Der er fælles opvarmning mellem 9.00 og 9.30.
Madpakker + drikke medbringes hjemmefra.
Hver skole foretager reservation vedr. transporten hos Sydtrafik ved at gå ind på
www.sydtrafik.dk og bestiller der gruppebillet med de oplysninger, det kræver. Når
du gør det, foretager du samtidig en reservation. Det vil være hjælpsomt for
Sydtrafik, at dette sker i god tid.

Økonomi:
Deltagelse i stævnet er gratis for skolerne. Der vil dog være evt. transportudgifter og
evt. vikardækning hjemme.
 Tilmeldingen fra forhåbentlig alle skoler bedes givet som svar på denne
mail senest torsdag den 4. april 2019, da der afholdes planlægningsmøde
mandag med bevægelsesnetværket.
 Skulle skolen ikke finde det muligt at deltage, bedes I også sende mig denne
besked.
 I forbindelse med tilmeldingen ønskes vedhæftede bilag fra Vejle
Idrætshøjskole udfyldt og returneret til ergro@vejle.dk . Flere informationer vil
følge efter planlægningsmødet.
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