
 

  

 

Talentseminar og GymDanmark-instruktør samling 
GymDanmarks instruktørsamling 2018 kører parallelt med vores Talentseminar 2018. Der vil være både fælles-o 

g parallelsessioner.  

Det officielle program for GymDanmarks instruktører start kl. 12.30. Du har dog mulighed for i din tilmelding at 

angive hvis du allerede vil deltage fra kl. 10.  

Fokus på årets GymDanmark-instruktørsamling vil være at dygtige gøre DIG som underviser samt skabe råd tråd 

i uddannelser og kurser. Der vil være konkrete værktøjer som I får tid til at bruge på materialerne fra de 

kurser/uddannelser DU underviser på.   

Praktisk:  

Overnatning foregår på feltmaner på efterskolen – Du er selvfølgelig også velkommen til selv at finde 

overnatning – Angiv på din tilmelding om du ønsker overnatning på efterskolen.  

 

Lørdag d. 6/1 2018, Hammerum Efterskole  

Der tages forbehold for ændringer 

10:00-10:30 Ankomst og Indtjekning 

10:30-12:00 Parallelsession 1) 

Talent 

Oplægsholder: Niels Feddersen, Ph.D studerende ved Liverpool John Morrison 

University  

Indhold: Positive og negative faktorer i talentudvikling. Niels vil tage udgangspunkt i sin 

aktuelle forskning omkring hvad man skal gøre for at opnå succesfuld talentudvikling 

og hvad skal ikke gøre. Han vil anskue talentbegrebet som de atleter der opnår en 

produktiv interaktion mellem individ og miljø. 

 

(GymDanmark instruktører har MULIGHED for at deltage) 

12:00-13:00 Fælles frokost – 12.30 ANKOMST og VELKOMST til GymDanmark instruktørsamling 

13:00-14:30 Fællessession: Talent og GymDanmark-instruktører 

Underviser: Bodil Borg Høj. Lektor ved VIA Århus, Cand. Scient, gymnast og træner 

indenfor flere gymnastik discipliner. Har været en del af udviklingen af 

undervisningsmaterialer gennem flere år.  

 

Indhold: Hvad lærte jeg i dag? 

Forskning viser, at arbejdet med tydelige mål, feedback og evaluering har stor 

betydning for deltagernes læring. 

Hvordan ved vi at man lærer noget? Hvordan kan vi som ansvarlige understøtte 

læring? Hvordan samler vi op på læring? 

Det er nogle af de spørgsmål vi søger svar på. Teoretisk og praktisk tager vi 

udgangspunkt i målsætning og evaluering, og søger svar gennem brug af feedback 

som metode til synliggørelse læring.  

Din forberedelse er refleksioner over hvilke evalueringsformer du anvender som 

træner/instruktør og hvorfor? 

14:30-15:00 Kaffe og netværk 



 

  

15:00-16:30 Parallelsession 2 

Talent  

Oplægsholder: Astrid Becker-Larsen, forskningsassistent ved SDU og ekstern 

sportspsykologisk konsulent ved Team Danmark 

Indhold: Relationer, interaktioner og teamudvikling i individuel talentudvikling. Astrid er 

aktuel med ny bog teamudvikling i sport og vil angribe spørgsmålene, hvorfor er det 

vigtigt at arbejde med relationer og teamsamarbejde i individuelle idrætter som 

gymnastikken.  
 

GymDanmark-Instruktører:  

Varieret og motiverende teoriundervisning på uddannelse og kurser (2 timer) 

Denne workshop er bygget op som en læreproces med varierede 

undervisningsmetoder. Der vil blive arbejdet med fire forskellige nedslag til jeres 

inspiration: 

• Kropslige aktiviteter i undervisningen 

• Cooperativ learning som metode 

• Padlet.com -IT som værktøj  

• Entreprenant mindset som struktur 

Alle indholdsområder vil blive åbnet op, og der bliver mulighed for selv at gå i 

dybden et sted i jeres undervisningsmateriale –hvor det giver mening for jer. 

16:30-16:45 Pause 

16:45-17:45 Parallelsession 3) 

Talent 

Foreløbig: Workshop – Hvad skal en gymnast lære? 

GymDanmark-instruktører: 

Opfølgning 

18:15- 19.30 Spisning 

  

19:30- DR sportsgalla i Boxen (OBS vi skal SIDDE i boxen kl. 20.30) 

Søndag d. 7/1 2018, Hammerum Efterskole 

GymDanmark-instruktører fortsætter 

10:00-11:00 Mokost / evt. møder nye instruktører ind her 

11:00-12:00 MUsamtale: konsulent og GI / velkommen til nye instruktører  

12:00-12:30 Den rødetråd i GymDanmarks uddannelsesrække 

12:30-14:30 Parallelsession: 

a) Instruktørsamling KIF 

b) Instruktørsamling KIB 

c) Instruktørsamling GymTræner 1 Basis 

d) Instruktørsamling GymTræner 1 disciplin 

e) Instruktørsamling hjælpetræner 

 


