
 

 

 
Skole OL - Bordtennis 

INVITATION TIL SKOLEN 

 

 

Det handler ikke om at finde vinderen, men at give så mange elever som 

muligt en god oplevelse af at være med og bidrage til det fælles mål.  

• Vil I forbedre den åbne skole? 

• Indgå i et læringsforløb, hvor klassen får en god og sjov oplevelse? 

• Øge de motoriske færdigheder og samarbejdet i klassen? 

• Møde andre skoleklasser til et OL i børnehøjde? 
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Invitation 
Bordtennisklubben under Dansk Bordtennis Union vil gerne 

invitere jeres skole til Skole OL – bordtennis. 

 

Hvad er Skole OL? 
Generelt er Skole OL et olympisk koncept i 

børnehøjde for klasserne 4. - 7., hvor flere 

idrætter (specialforbund) under Danmarks 

Idrætsforbund (DIF) er med. Flere og flere 

idrætter kommer med under Skole OL og 

mere end 3.000 klasser deltog i 2018, hvor 

knapt 10.000 elever stod på stadion i 

finaledagene. Deltagertilslutningen stiger år 

for år, så kom og vær med.  

 

For bordtennis, Skole OL - bordtennis, henvender konceptet sig til kun skoleklasserne 4. og 5. 

klasse, hvor tilmelding starter fra skoleåret 2018-2019 og finalen er i juni 2019. 

Målet med Skole OL – bordtennis er at: 

• Skabe øget opmærksomhed omkring bordtennis, hvor DBTU ønsker bordtennis tilbage i 

skoleelevernes bevidsthed. 

• Skabe yderligere kontakt og relation mellem bordtennisklub og skole - den åbne skole. 

• Give elever en sjov og god oplevelse af en olympisk idræt, som munder ud i et OL i 

børnehøjde. 

• På sigt give mulighed for at interesserede elever kan dyrke bordtennis i klubregi. 

 

Dansk Bordtennis Union ønsker en målrettet indsats for skoleklasserne 4. - 5. klasse, hvor disse 

årgange stadig er meget modtagelige og udviklingsparate for nye aktiviteter. Når eleverne 
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bevæger sig ud af klasserummet og skifter til et mere aktivt læringsmiljø øges chancen for at 

opnå flere kompetencer – fx motoriske og øget klassesammenhold.  

DBTU’s klubber vil gerne være vært og invitere skoler til et kompetenceforløb og et spændende 

stævne.    

Med Skole OL – bordtennis’ værdier: venskab, samarbejde og fairplay vil DBTU gøre det sjovt og 

populært at spille bordtennis igen.  

Bordtennisaktiviteterne har forladt den klassiske og individuelle duel-form og spillet er tilpasset, 

så det er hele klassen, der sammen bidrager til samspil og resultater. Aktiviteterne er gjort 

målbare (ikke duel), så klasserne landet over kan sammenligne resultaterne uden, at mødes i 

duel. Dog oplever elever, der når finalen den olympiske disciplin – mixed double, hvor der dystes 

i duel og i cupturnering.  

De 8 bedste klasser i landet i bordtennis for både 4. og 5. klasse mødes i finalen i Aarhus.  

Fordelen ved Skole OL - bordtennis er, at det er hele klassen, der er med og at aktiviteten ikke 

starter med den duellerende form, som hurtigt ekskludere elever, der ikke kan være med 

længere. Det handler ikke om at finde vinderen, men at give så mange elever som muligt en god 

og sjov oplevelse, samt at den enkelte elev oplever, at vedkommende bidrager til de fælles mål. 

Hvordan går vi i gang? 
Skole OL sender invitationer og markedsføring ud til alle skoler i landet.  

DBTU sender konceptmateriale ud til alle bordtennisklubber i landet. Her kan interesserede 

klubber, som har kapacitet og lyst til at udbyde og afvikle et eller flere kvalifikationsstævner, 

samt flere aktivitetselementer, udbyde dette til omkringliggende skoler. Klubben sætter nogle 

datoer evt. i samarbejde med skolerne for kvalifikationsstævnet.  

Hvis skolen synes, at Skole OL - bordtennis lyder som en interessant mulighed, kan skolen klikke 

ind på www.skoleol.dk, vælge datoer for lokalstævner og tilmelde sig.  

Læreren registrerer sig først og kan tilmelde sig derefter, når lokalstævne bliver udbudt. Skolen 

skal være opmærksom på, når maksimum er nået, så lukker det pågældende stævne. 

Tilmeldingen er åben fra august til april måned.  

Interesserede skoler kan indgå en aftale med klubben om flere aktivitetselementer. 

Skolen kan vælge at: 

- Sende idrætslærere på en ½-dagsuddannelse. 

- Gennemføre et 4-6-ugersforkøb med bordtennisaktiviteter. 

- Afholde besøgsaktiviteter mellem skole og klub, hvor klasser øver færdigheder og har 

et socialt fællesskab. 

- Sende klasserne hen i klubben til et spændende 3 timers kvalifikationsstævne# 
 

Skolen får bat og bolde af klubben til at øve sig med.  
 

# obligatorisk 

http://www.skoleol.dk/
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Herefter deler systemet kontaktoplysninger mellem skole og klub. Klubben kontakter jer, når I 

jeres tilmelding ses i systemet. Herefter kan yderligere aktivitetselementer og en skole-

klubaftale indgås. 

Hvad får Skolen efter tilmelding? 
Skoler, der indgår skole-klubaftale får: 

• Lærere gratis med på ½-dagsuddannelsen (først fra skolesæson 2019-2020). 

• Et skolesæt med bat og bolde (ved min. 3 tilmeldte klasser). 

• Et skriftligt materiale om 4-6-ugersforløbet og lærevejledning. 

• Mulighed for at afholde flere besøgsaktiviteter. 

• Invitation til kvalifikationsstævnet og en forplejningspakke til hver elev. 

• Mulighed for at komme til et gigantisk finalestævne i Aarhus. 

Skoler, der ikke ønsker aktivitetselementer (en aftale med klubben): 

• Tilmelder sig til kvalifikationsstævnet og får en forplejningspakke til hver elev. 

• Får mulighed for at komme til et gigantisk finalestævne i Aarhus. 

Klubben forpligter sig til at levere et skolesæt til skoler, der har indgået en skole-klubaftale og til 

skoler, der har 3 eller flere klasser tilmeldt. 

 

Skolesættet leveres via BTEX:                       
-  24 stk. bordtennisbat – Zett Lion 

- 100 stk. bordtennisbolde 40 mm 

- 10 stk. logobolde 44 mm 
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Hvorfor indgå et samarbejde med bordtennisklubben? 
Der er mange grunde til, at skolen kan få noget ud af at samarbejde med den lokale 

bordtennisklub. Den første er, at skolen lever op til at overholde den åbne skole. Skole OL - 

bordtennis har implementeret læringsmål fra EMU i undervisningsmaterialet, fx vidensmål, 

motoriske øvelser, samarbejdsøvelser. Herudover er relationsdannelse, fairplay og den gode 

oplevelse i aktiviteterne er sat i fokus.  

DBTU vil med Skole OL - bordtenniskonceptet få kompetenceløftet lærerne til bedre at kunne 

undervise i bordtennisaktiviteter og forstå de nye bordtennisdiscipliner under Skole OL - 

bordtennis. Derfor inviteres lærere til en gratis ½-dagsuddannelse, hvor undervisningsmateriale 

om 4-6-ugersforløbet og lærevejledning uddeles og gennemgås.  

OBS. Skoler uden en aftale med bordtennisklubben: 

• opnår ikke de rette kompetencer om bordtennisaktiviteterne. 

• kan ikke få sine lærere med på ½-dagsuddannelse. 

• modtager ikke et trykt bordtennismateriale. 

• får ikke en vejledning i 4-6-ugersforløbet. 

• klubben er ikke forpligtet til at give et skolesæt med 24 bat og 110 bolde.  

 

Hvilke ressourcekrav stilles der til skolen? 
• Der stilles ingen facilitetskrav til skolen. Et bordtennisbord er en fordel. 

• Skolen skal have et større aktivitetslokale på 10 x 20 meter og gerne 3,5 meter til loftet 

(højden er ikke et krav). 

• Skolen skal stå for vikardækningen, når lærerne er på ½-dagsuddannelsen. 

• Skolen skal stille med minimum en lærer pr. klasse til kvalifikationsstævnet. 

• Hvis en klasse skal til finalen, skal skolen ligeledes stille med en lærer og dække 1/3 af 

transportomkostningerne. Skole OL dækker 2/3 af billigste offentlige transport. 

Herudover bør: 

• Skolen købe ekstra skolesæt hos BTEX, hvis den har mange klassespor. 

• Skolen skrive løbende info til forældre og eventuel redaktionelt stof til lokalavisen.   

• Skolen forhøre den centrale del af kommunen om midler til at løfte Skole OL. 

 

  

Folkeskolereformen styrker muligheden for, at landets skoler laver samarbejder om 

undervisningen (…) med det lokale kultur- og foreningsliv. Ambitionen er, at eleverne 

på den måde får en anderledes og mere praksisnær undervisning i de eksterne 

læringsrum, end de er vant til fra klasseværelset. 
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Tidsplan 
Der er tre primære faser.  

• Aftalefasen 

• Kompetencefasen 

• Konkurrencefasen 

• Åben klubfase  

 

Den første fase er aftalefasen, hvor parterne kan indgå en aftale om at gennemføre Skole OL. 

Denne fase skal være afsluttet før aktiviteterne kan gå i gang. I skole-klubaftalen skal der 

indskrives hvilke tilvalgte aktivitetselementer, der er aftalt. 

 

 

Hvis der bliver indgået en skole-klubaftale vil kompetencefasen kunne bestå af en ½-

dagsuddannelse af lærere (fra 2019-2020) og et 4-6-ugersforløb. På ½-dagsuddannelse møder 

lærere fra de omkringliggende skoler med henblik på at opnå engagement, viden og 

færdigheder. Klubrepræsentanten deltager også, hvilket kan give en god mulighed for at skabe 

en relation, der kan være med til at gøre kvalifikationsstævnet vellykket. 

Det er klubrepræsentanten, der agerer som stævnedommer under kvalifikationsstævnet, så 

landets stævner bliver afviklet på samme og fair måde. Målet er at eleverne i sidste ende får en 

god og sjov oplevelse. DBTU og klub fastlægger dato for ½-dagsuddannelsen.  

Ved 4 – 6-ugersforløbet, som er en færdigt udarbejdet undervisningsplan, oplever eleverne for 

første gang kontakten med Skole OL bordtennis’ aktiviteter. Idrætslærerne underviser klasserne 

ud fra undervisningsmaterialet og eleverne anvender de udleverede bat og bolde.  

Klubben kan også indgå i 4-6-ugersforløbet med besøgsaktiviteter, hvis det aftales. Her vil 

klubben øse af sin erfaring med bordtennisfærdigheder. 

 

En besøgsaktivitet skal udvikle klassens bordtennisfærdigheder og samarbejdsevner. Aktiviteten 

er min 90 min, hvor der foreligger et skriftligt program med fagligt indhold. 
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Klassen sætter sig sammen i den obligatoriske undervisning og udarbejder et fairplay-løfte, som 

sendes ind til Skole OL-sekretariatet. Læs mere om fairplay på www.skolelol.dk  

Konkurrencefasen bør først starte når, når kompetencefasen er slut, men det er ikke et krav. 

Kvalifikationsstævnet skal give klassen en god og sjov oplevelse af et OL i børnehøjde. Efter 

stævnet indsendes resultaterne, og først i maj findes de 8 finalistklasser fra hhv. 4. og 5. klasse. 

Den åbne klubfase kan være tiltag som kommunemesterskab eller besøg eller opvisningskampe. 

Måske har elever givet udtrykt for, at det kunne være sjovt at starte til bordtennis og så det op 

til læreren at henvise til klubben, og for klubben at skabe disse tilbud og byde dem velkommen.  

 

Hvis der ikke er en bordtennisklub i nærheden? 
Alle skoler kan i princippet tilmelde sig de udbudte kvalifikationsstævner, idet Skole OL har åben 

tilmelding for alle skoler. Men da der er et maksimum på klubbens kapacitet (antallet af klasser) 

til kvalifikationsstævnet, kan klubben vælge at forkaste tilmeldte skoler, som den ikke har 

kapacitet til.   

Er der ingen kvalifikationsstævne i skolens område, kan skolen kontakte den nærmeste lokale 

bordtennisklub, for at høre (påskynde) om den vil være med i skole OL. Derfor opfordres skoler i 

områder, hvor der ikke er udbudt kvalifikationsstævner, til at kontakte bordtennisklubben. Se 

www.bordtennisportalen.dk under klubber. Bordtennisklubben skal være medlem af DBTU.  

 

  

http://www.skolelol.dk/
http://www.bordtennisportalen.dk/
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Konkurrencediscipliner til stævnet 
Der er 4 discipliner. Se også konkurrencekonceptet. 

1. Flest over nettet. Klassen forsøger til sammen at få så mange bolde over nettet på 5 

min. i en rundt-om-banehalvdel. Antal bolde = antal point. 
 

2. Klassens Jonglører. På 2 minutter jonglerer klassen på samme tid i et afgrænset rum (4,6 

x 6,9 m). Klassen får point efter, hvor mange elever, der fortsat jonglerer efter de 2 min. 

Hver jonglør giver 5 point. NB. Det er ikke antallet af boldberøringer, der tæller. 
 

3. Klassens længdeslag. En klasse står på flere rækker og skal slå 200 bolde i 120 sekunder 

mod nogle pointrum (kompartments), som er dannet af bander. Fjerneste rum er 11,5 

meter væk og giver 1 point – tætteste rum er 4,6 meter væk og giver 0,1 point pr. bold. 
 

4. Klasse-klassekamp. To klasser duellerer rundt om en bordhalvdel, hvor klasse spiller 

rundt-om-banehalvdelen mod den anden klasse. Der spilles i 10 min, hvor hver bold 

tæller point. Dette er ikke en del af kvalifikationen. 

 

 

Finaledisciplinerne 
Formålet med finalestævnet er at give klasserne en god oplevelse af et OL i børnehøjde. De 8 

bedste klasser i landet for både 4. og 5. klasse dyster mod hinanden i: 

1. Seedningsdisciplin 1: Klassens jonglører  

2. Seedningsdisciplin 2: Længdeslag 

3. Mixed doublekampe, hvor der spilles bedst af 5 sæt a 11 point.  

4. Klasse-klassekamp, hvor der spilles i 10 minutter med fortløbende point.  

 

Gav det anledning til at vide mere, så klik ind på Skole OL www.skoleol.dk 

http://www.skoleol.dk/

