
Temakonferanse: “Inkludering i idrett og skole”
11:00 - 12:00 Før konferansen: Utstilling og smaksprøver fra “sesongens frukt og grønnsaker” med studenter fra Mat, ernæring og helse

SPOR 1 SPOR 2

Garderoben i gymmen, et inkluderende rom? 
Kjersti Mordal Moen
Er garderoben et inkluderende rom for alle?
Hva kan elevene lære i garderoben?
Bør garderoben inkluderes som et rom for læring?

Fra barneidrett til ungdomsidrett - utfordringer knyttet til frafall-
sproblematikken. Hvordan beholde ungdommen i idretten? 
Thorsteinn Sigurjonsson
Ungdommens møte med idretten etter fylte 12 år er for mange en brå 
overgang fra barneidretten; tidlig nivådeling, topping av lag, ulik spilletid, 
prestasjonspress. Hovrdan møte ungdommens ulike behov og ønsker for 
deltakelse i idretten? Hva kan treneren gjøre?

13:10 - 13:40

13:40 - 14:20 “FRIMINUTT!” Felles aktivitet: Inspirasjon fra Aktiv Læring Sigurd Pettersen/Magnhild Medgard
I dette “friminuttet” vil deltakerne erfare hvordan lekpregede aktiviteter kan engasjere og invitere til deltakelse - også for de som faller utenfor i idrett og 
kroppsøving i skolen. Kort presentasjon av “Aktivitetskassen.no” - en ny verktøykasse for kroppsøving og fysisk aktivitet.

14:20 - 14:35 Pause og forflytting til auditorier
“På seg selv kjenner en ingen andre!”
Knut Westlie
Hvordan kroppsøvingslæreren kan være en inkluderende klasseleder. Med 
utgangspunkt i praktiske eksempler, nyere forskning og en digital 
læringressurs utviklet ved HH.

Kompetansearbeid i norsk idrett og en nasjonal trenerutdanning i 
Elverum - utfordringer og muligheter. 
Tor-Anders Hanssen, Norges Golfforbund
Samarbeid rundt utvikling av fleksibel trener- og lederutdanning i NIF’s 
nasjonale trenerløype og hvordan løse særforbundenes kompetansebehov 
inn i fremtiden?

14:35 - 15:10

15:10 - 15:30 Pedagogisk entreprenørskap og bevegelsesaktivitet. 
Studenter ved faglærerutdanningen i kroppsøving.
Hvilke behov dagens lærerstudenter skal dekke vites ikke og de må derfor 
være i stand til å tilpasse bevegelsesaktiviteten i nye sammenhenger. Et frem-
tidsrettet prosjekt i skolen.

16:00 - 18:00 Trening på Family SportsClub (gratis for konferansedeltakerne)

Hvordan rekruttere og tilrettelegge for kompetansebehovet i idretten? 
Trude Nordli Teksum og Magnhild Medgard
Hvordan kan vi bidra til å heve kompetansen hos trenere og ledere i idretten 
er av betydning for hvilken kompetanse praksisfeltet besitter. Hvordan kan 
vi på best mulig måte nå flest mulig?

12:00 - 13:00 Ett kroppsøvingsfag - mangfoldige kropper, perspektiver på inkludering Gro Rugseth
  Inkludering står sentralt som mål og middel i idrett og kroppsøving, men hva kjennetegner en inkluderende bevegelsespraksis?

13:00 - 13:10 Pause og valg av spor

18:00 - 19:15

19:15 - 19:30

19:30 - 20:45

Paneldebatt: “Bevegelsesglede for alle i idrett og skole. Er det mulig?”

Paneldebatt: “Er økologisk mat et sunnere og reelt alternativ enn 
konvensjonelt produsert mat?”

Pause med forfriskninger



Sigurd Pettersen er høgskolelektor ved Institutt for idrett og kroppsøving ved HH og tidligere toppidrettsutøver. Hans største prestasjoner i idretten er sammenlagtseieren i 
hoppuka 2003/2004 der han vant tre av de fire rennene, og seieren i laghopping under VM i skiflyging i 2004. Sigurd underviser i idrettsfag og har bidratt i utvikling av kur-
skonseptet Aktiv Læring ved HH med fokus på basistrening og lek, og er instruktør for dette kurset. 

Magnhild Medgard er høgskolelektor ved Institutt for idrett og kroppsøving ved HH. Hun underviser i praktiske fag på idrettsutdanningene og driver utviklingsarbeid 
knyttet til digitale ressurser og fysisk aktivitet. Hun er prosjektleder i En region i bevegelse og har ledet utviklingsarbeid og gjennomføring av de tre kursene i Aktiv Læring: «et 
bidrag til variasjon», «basistrening i et lekende perspektiv» og «inkluderende aktivitet/kroppsøving». Magnhild er studieansvarlig/prosjektleder for fleksibel lederutdanning.

Thorsteinn Sigurjónsson er førsteamanuensis ved Institutt for idrett og kroppsøving ved Høgskolen i Hedmark. Hans doktoravhandling fra Norges Idrettshøgskole hadde 
temaet «Barns kartlesing – et samspill mellom kartleser, kart og terreng». Thorsteinn underviser i kroppsøving og idrettsfag, og er engasjert trener i barne- og ungdomsidretten 
i tillegg til å bidra med fysisk trening for Elverum håndballs A-lag for herrer.

Kjersti Mordal Moen er førsteamanuensis i kroppsøving ved Institutt for idrett og kroppsøving ved Høgskolen i Hedmark. I sin doktorgrad fra Norges Idrettshøgskole har 
hun sett på hva slags kroppsøvingslærerutdanning som tilbys i Norge, og i hvilken grad dagens kroppsøvingslærere utdannes til å ivareta hele spekteret av kroppsøvingsfaget. 
Hun underviser i pedagogikk på kroppsøvingslærerutdanningen og forsker på kroppsøvingslærerutdanning, praksis i kroppsøvingslærerutdanning og kroppsøvingsfaget.

Gro Rugseth er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag, Institutt for fysioterapi. Hun tok sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo, Institutt 
for helse og samfunn. Avhandlingen hadde tittelen «Overvekt som livserfaring». Hun er redaktør og forfatter av boken Inkluderende kroppsøving.

Tor-Anders Hanssen er generalsekretær i Norges Golfforbund (NGF). Han har bred bakgrunn fra golfen og idretten for øvrig. Siden 2000 har Hanssen innehatt stillinger i 
norsk idrett, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I 2004 begynte han som organisasjonskonsulent i Norges Golfforbund. Siden 2006 har han hatt ansvaret for klubb og idrett-
sutvikling i forbundet. NGF samarbeider med HH om trenerutdanning gjennom den nye trenerløypa. 

Trude Nordli Teksum er høgskolelektor ved Institutt for idrett og kroppsøving ved HH og underviser i pedagogikk på Årsstudium idrett og Bachelor i idrett med spesialiser-
ing i trenerrollen. Trude er prosjektleder for fleksibel trenerutdanning i samarbeid med fem særforbund; Norges Golfforbund, Norges Svømmeforbund, Norges Bandyforbund, 
Norges Skiforbund og Norges Håndballforbund/Region Innlandet. 

Knut Westlie er høgskolelektor ved Institutt for idrett og kroppsøving ved HH og prosjektleder for En region i bevegelse og forsker på kroppsøving i skolen. Han har 20 års 
erfaring som lærer i grunnskolen og underviser i dag i profesjonsfag på faglærerutdanningen i kroppsøving. Han er bl.a. ansvarlig for emnet “pedagogisk entreprenørskap”.


