Temagruppemøde på Brøndby Gymnasium
Tid: Torsdag den 4. oktober kl. 09:30-16:00
Sted: Brøndby Gymnasium, Brøndby Stadion 28, 2605 Brøndbyvester

Program:
09.30-10.00: Ankomst, registrering og morgenbolle
10.00-10.30: Velkommen til Idan Forum og Brøndby Gymnasium.
Rektor Pia Sadolin og idrætskoordinator Thomas Anker fortæller kort om gymnasiet og samspillet med de
øvrige aktører i det stærke idrætsmiljø i Brøndby.
10.30-11.15: Hvad kendetegner Generation Z, nutidens og fremtidens unge?
Tanja Hall, Fremtidsfabrik
11.15-12.00: Stærkt nabofællesskab
Vi besøger to af gymnasiets naboer, henholdsvis Learning Lab på Videnscenter for Velfærdsteknologi samt
fodboldklubben Brøndby IF, hvor vi tester deres helt nye innovative facilitet, Goal Station Arena.
12.00-12.45: Stort frikvarter: Frokost
12.45-13.45: Idan Forum møder de unge med GoPlayDot
GoPlayDOT har udviklet en ny form for idræt, som kombinerer e-sporten og gadeidrætten til en udendørs esport aktivitet. GoPlayDOT tager de digitale og taktiske elementer fra e-sporten og gør den til et fysisk
holdspil med en smartphone i hånden og sved på panden. Ambitionen er at lave et udendørs spil med
samme tiltrækning på de unge som den stillesiddende e-sport.
Vi spiller med en gymnasieklasse og reflekterer efterfølgende over mulighederne og begrænsningerne ved
tiltaget.
HUSK tøj og sko til moderat bevægelse udendørs

14.00-15.15: Idrætsvaner og tendenser i lokal, national og international idrætspolitik:
Vælg mellem to temaer:
Tema 1: Eliteidræt & talenter
Brøndby Masterclass - Fodbold og Uddannelse:
Kim Vilfort, chef for Masterclass i Brøndby IF beretter om en professionel klubs overvejelser omkring
fodboldens professionalisering og perspektiverer til det større pres på talenternes tidsforbrug og skolegang.
Elitekommune i provinsen:
Slagelse Gymnasiums rektor Lotte Büchert fortæller om samarbejdet mellem eliteidrætsnetværk samt
kombination af idræt og uddannelse med de udfordringer, det måtte give.
Joint venture-proces skaber faciliteter til både elite og bredde:
Annie Højriis*, projektleder i Helsingør Kommune fortæller om processen med tilvejebringelse af IDRÆTSBY i
Espergærde. Kommunen bygger nye faciliteter sammen med det eksisterende gymnasium og skaber
potentiale for synergi på en række punkter.
Ordstyrer: Rasmus Storm og Daniel Hayman
Tema 2: Idrætsdeltagelse blandt unge
Steffen Rask, analytiker ved Idan, skitserer idrætsbilledet blandt unge/gymnasieelever. Unges
idrætsdeltagelse i Danmark ligger på det laveste niveau siden 1987. Med udgangspunkt i 16 kommuner
dykker vi ned i forskelle mellem land og by.
Herefter følger en workshop med gymnasieelever fra Brøndby Gymnasium. Hør eleverne fortælle om deres
forhold til idrætsdeltagelse både som foreningsaktive, aktive i kommercielle sammenhænge,
selvorganiserede eller som ikke-aktive. Kan man inspirere ’almindelige’ unge med gode fysiske rammer og
et idrætsaktivt miljø?
Facilitator af workshoppen: Maja Pilgaard
15.15-15.30: Kaffepause med kage og frugt
15.30-16.00: Fælles afrunding:
Diskussion af perspektiver ved elitegymnasietankegangen som en bredere idrætsdeltagelsestankegang.
Fokus på idræt i ungdomsårene for alle og ikke kun talenterne?
Et udvalgt panel af dagens deltagere kickstarter diskussionen, herunder:
Lotte Büchert, Slagelse Gymnasium
(Jesper Lyngsøe Christensen, fritidskonsulent, Helsingør Kommune*)
(Tina Kryger Mondrup, DGI Udviklingskonsulent*)
(Christina Teller, Team Danmark*)
Ordstyrere: Maja Pilgaard og Søren Bang

*Mangler endelig bekræftelse

