
VUC Årsplan Idræt 2017-18 
Bøger: C-det er idræt 
Antal mandag: 33 
 
Dato Aktivitet Fokusområde Lektie Særligt 
14.8 Ultimate Sociale 

færdighed/navne 
 

  

21.8 Ultimate Grundlæggende kast 
 

  

28.8 Ultimate Fortsat og 
bevægelsesmønstrer 
 

  

4.9 Køns diff. fodbold Fysisk kapacitet + 
relationelle 
færdigheder 
 

  

11.9 Køns diff. fodbold Samarbejde/team, 
tekniske færdigheder 
 

  

18.9 Køns diff. fodbold Taktiske færdigheder 
 

  

25.9 Atletik Træning af en af tre 
discipliner 
 

  

2.10 Atletik Træning af en af tre 
discipliner 
 
 

  

9.10 Atletikstævne 
 

Træning af en af tre 
discipliner 
 

  

16.10 Efterårsferie 
 
 

Introduktion til 
indendørs. Rotation 
starter.  

  

23.10 EB: Opvarmning 
AK: Styrketræning 
PL: Klatring 

  Holdvis 

30.10 EB: Opvarmning 
AK: Styrketræning 
PL: Klatring 

   

6.11 EB: Opvarmning 
AK: Styrketræning 
PL: Klatring 

   

13.11 PL: Opvarmning 
EB: Styrketræning 
AK: Klatring 

   



20.11 PL: Opvarmning 
EB: Styrketræning 
AK: Klatring 

   

27.11 PL: Opvarmning 
EB: Styrketræning 
AK: Klatring 

   

4.12 Træningsprojekt 
Test af elevers fysiske 
udgangspunkt 
 

Lærerstyrede former 
for Konditionstræning 

  

11.12 Træningsprojekt 
Træning og vejledning 

Lærerstyrede former 
for Konditionstræning 

  

18.12 Juleferie??? ? eksamen for 1hf!? ? ? 
 Juleferie ? ? ? 
8.1 Træningsprojekt 

Træning og vejledning 
Forskellige 
lærerstyrede former 
for Konditionstræning 

  

15.1 Træningsprojekt 
Træning og vejledning 

Forskellige 
lærerstyrede former 
for Konditionstræning 

  

22.1 Træningsprojekt slut test    
29.1 AK: Opvarmning 

PL: Styrketræning 
EB: Klatring 

Introduktion til 
aktiviteten 

 Træningsprojektet 
afleveres! 

5.2 AK: Opvarmning 
PL: Styrketræning 
EB: Klatring 

AKs hold arbejder selv 
med opv. 
AK hjælper EB 

  

12.2 AK: Opvarmning 
PL: Styrketræning 
EB: Klatring 

Fremvis opv. 
Klatre på væggen 
Styrketræning 

  

19.2 Vinterferie UGE 8 (Vinterferie)   
26.2 Badminton/redskabsgym   Elever vælger selv 

disciplin for begge 
gange 

5.3 Badminton/redskabsgym   Elever vælger selv 
disciplin for begge 
gange 

12.3 Løbetur i Boserup skov 
Stratego 
Aktivitet ude i byen?  

RG terminsprøver 
Ingen adgang indenfor 

 Skriv til elever så 
de har udendørs 
tøj 

19.3     
26.3 Påskeferie    
2.4 Påskeferie    
9.4 Floorball indendørs 

Fodbold udendørs 
Dans 

   



16.4 Floorball indendørs 
Fodbold udendørs 
Dans 

   

23.4 Udendørs aktiviteter 
Lege og spil 

Stratego   

30.4 Udendørs aktiviteter  
Lege og spil 

Spil med tal ala 
(Sørupgård) 

  

7.5 Udendørs aktiviteter 
Lege og spil 

Langbold eller 
rundbold 

  

14.5 Udendørs aktiviteter 
Lege og spil 

Langbold eller 
rundbold 

  

21.5 2. Pinsedag    
28.5     
 
Aktivitetsoversigt: 
Aktivitet Indhold og formål Lektier 
Ultimate Eleverne skal arbejde med tre forskellige kast: 

Forhånd, baghånd og hammerkast. 
Eleverne skal lærer at lave cut. De skal kende til 
angriber og forsvares rolle/funktion på banen. 
De skal kende til grundlæggende regler, så spillet kan 
fungere smertefrit. 
 

 

Atletik Eleverne skal arbejde med grundlæggende 
kropsfærdigheder: Kip, stemstilling og 
centralbevægelsen. Dette eksemplificeres gennem 
længdespring, højdespring, kuglestød og spydkast. 
 

 

Opvarmning Eleverne skal efter forløbet være fortrolige med 
hvorfor man varmer op og hvilken fysiologisk fordele 
det giver. Eleverne skal kende til de grundlæggende 
elementer i et generelt opvarmningsprogram og de 
skal kunne vælge musik der passer i stemning og 
tempo. 
 

 

Styrketræning Eleverne skal efter forløbet kunne estimere deres 1rm 
på forskellige maskiner. De skal kende til 
risikomomenter i forbindelse med styrketræning med 
maskiner. De skal kunne lave et program der passer til 
deres målte 1rm. 
 

 

Klatring Eleverne skal efter forløbet kunne sikre en anden elev 
på klatrevæggen på en sikkerhedsmæssig forsvarlig 
måde. Eleven på klatrevæggen skal kende til 
grundlæggende teknikker og brug af hænder og fødder. 
 

 

Træningsprojekt Eleverne skal sætte et træningsprogram sammen der  



er relevant i forhold til en målsætning de selv har sat. 
Eleverne skal vise at de kan bruge teorien i praksis og 
træne korrekt i forhold til hvad de vil opnå (deres 
målsætning). Eleverne løbetestes før og efter forløbet. 
Der afleveres en skriftelig rapport over forløbet. 
 

Badminton Eleverne skal lære om svingsløjfen(clear), drop, 
forhånd og baghånd. De skal bevæge sig tilbage mod T 
efter hvert slag. 
Eleverne lære gennemspillet om anaerob træningl 

 

Redskabsgymnastik Eleverne skal introduceres til grundlæggende 
bevægelser inden for redskabsgymnastikken. 
Kolbøtter, håndstand og håndstand rulle.  
Elever med erfaring fra gymnastik inddrages. 

 

Floorball Eleverne skal lære grundlæggende regler og fatning på 
staven. De skal kunne aflevere, modtage og afslutte på 
mål. Ligeledes skal de arbejde med taktiske elementer i 
forhold til opstilling og placering i forhold til 
modstandere. 

 

Fodbold Eleverne arbejder med grundlæggende elementer i 
spillet, men det forventes at eleverne har de 
grundlæggende færdigheder på plads. Formålet er at 
træne konditionen gennem fodbold 

 

Ude aktiviteter Vi laver forskellige lege og aktiviteter i nærområde. 
Eleverne skal opleve at træning kan tilrettelægges på 
forskellige måder og ikke altid er en velkendt 
afgrænset aktivitet. 

 

 
 
 


