Ishockeyskole 2021/2022

Beskrivelse

Måske bliver man ikke en del af Aalborg Pirates i 1. klasse, men med dette ishockeyforløb på 4 gange, får
eleverne mulighed for at prøve kræfter med ishockeysporten, ved at:
blive præsenteret for udstyr – skøjter, hjelm og stav
lave forskellige fangelege med fokus på balance og koordinering
prøve at færdes på isen med helt indledende skøjteløb med hjælp fra underviser og støtteredskaber
at arbejde med ishockeystav med fokus på koordinering mellem skøjter, puck og øjne
afprøve forskellige ishockey småspil
Udover at opnå færdigheder og styrke motorikken, er det målsætningen at forløbet også styrker sammenhold og
trivsel.
Ishockeyskolen afsluttes med en stor ishockeydag i Gigantium Isarena med ishockey, skøjtefodbold,
legeområde, frugt og pokal til alle deltgaende klasser. De deltagende klassers forældre inviteres via
klasseforældrerådet til et besøg for at se, hvad børnene har lært.
Udbyderen er AaB Ishockey der, i samarbejde med Aalborg Kommune og Elitesport Aalborg, har udviklet et
forløb med fokus på færdigheder, bevægelsesglæde og fællesskab.
Ishockeyskolen afsluttes med en stor Ishockeydag i Gigantium Isarena med ishockey, skøjtefodbold,
legeområde, frugt og pokal til alle deltagende klasser. De deltagende klassers forældre inviteres via
klasseforældrerådet til et besøg, for at se hvad børnene har lært.
Sporten er et godt bud på en sjov og anderledes aktivitet, der kan være med til at styrke elevernes; balance,
styrke, koordinering og kondition, og give dem indblik i ishockeysporten og -kulturen. Fuldt udstyret med skøjter,
hjelm og handsker lærer børnene gradvis at holde balancen på skøjterne og får mulighed for at prøve kræfter
med stav og puck i forskellige småspil. I undervisningen lægges vægt på, at eleven udfordres på hans/hendes
niveau, hvor leg og læring udgør det bærende element for alle øvelserne.
FORM
4 moduler afvikles i Gigantium Isarena. (Deltagende klasser/hold forpligter sig på deltagelse ALLE 4
gange samt den efterfølgende ishockeydag.
Modulerne er dato – og tidsbestemte og bydes ind på efter først-til-mølle princippet.
Alle moduler forløber tirsdag, onsdag eller torsdag fra klokken (ex. transport)
For hver klasse deltager minimum 2 lærere - og helst de samme på alle 4 moduler. Lærerne må påregne

at involveres i aktiviteten - både som praktisk og pædagogisk ansvarlig for eleverne.
Undervisningen varetages af ansatte børneishockeyinstruktører fra AaB Ishockey og der er ligeledes
ressourcepersoner til at hjælpe i omklædningen.
Alle elever får udleveret diplom for deltagelse.
Eleverne skal medbringe flyverdragt/varmt tøj.
Tidsrammen for hvert besøg er:
kl. 10.00 Ankomst til Gigantium – AaB Ishockeys omklædning i kælderetage
kl. 10.00 – 10.30 Omklædning og klargøring til ishockeyaktiviteter
kl. 10.30 – 11.15 Ishockeyaktiviteter
kl. 11.15 – 11.45 Omklædning, frugt og derefter afgang fra Gigantium
Der gives bud på lærings- og kompetencemål i materialet nederst på siden.
AaB Ishockey/Aalborg Kommune varetager følgende:
Planlægger indholdet i undervisningen og giver bud på fælles mål for forløbet.
Stiller med instruktører til den indholdsmæssige del af undervisningen.
Stiller anlæg og udstyr til rådighed. (herunder beskyttelsesudstyr, stav, puck, hjælperedskaber og skøjter)
Stiller vanddunke og frugt til rådighed, under/efter undervisningen.
Udleverer et diplom og tager foto af alle elever i Pirates' garderobe, når forløbet afsluttes. (Kontaktperson
får tilsendt klassens fotos)
Skolen varetager følgende:
Koordinerer – og afholder udgiften for transport til og fra Gigantium.
Stiller med minimum 2 voksne til hvert modul – og helst de samme hver gang.
De voksne deltager aktivt i form af hjælp til omklædning, iklædning af udstyr, hjælp på isen m.v.
Derforuden naturligvis transport til og fra skolen.
Kommunikation med hjemmene, herunder ifht. medbragt madpakke og varmt undertøj. Det vil være en
fordel hvis de medbringer flyverdragt/skitøj, men der er i begrænset omfang mulighed for at låne
flyverdragt.
Forberede deltagelse i ishockeyskolen i de fag det vurderes relevant.
Herunder kan ses datoerne for de enkelte forløb. De kan bookes nederst på siden hvor kun den først dato
fremgår - derfor er det en god ide at notere alle 4 datoer ved booking. :)

Fra skolestart til efterårsferie – 6 klasser

Uge

Tirsdag

Onsdag

Torsdag
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Tirsdag – 17.08.21

Onsdag – 18.08.21

Torsdag – 19.08.21

Klasse 1 – Besøg 1

Klasse 2 – Besøg 1

Klasse 3 – Besøg 1

Tirsdag – 24.08.21

Onsdag – 25.08.21

Torsdag – 26.09.21

Klasse 4 – Besøg 1

Klasse 5 – Besøg 1

Klasse 6 – Besøg 1

Tirsdag – 31.08.21

Onsdag – 01.09.21

Torsdag – 02.09.21

Klasse 1 – Besøg 2

Klasse 2 – Besøg 2

Klasse 3 – Besøg 2

Tirsdag – 07.09.21

Onsdag – 08.09.21

Torsdag – 09.09.21

Klasse 4 – Besøg 2

Klasse 5 – Besøg 2

Klasse 6 – Besøg 2
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Tirsdag – 14.09.21

Onsdag – 15.09.21

Torsdag – 16.09.21

Klasse 1 – Besøg 3

Klasse 2 – Besøg 3

Klasse 3 – Besøg 3

Tirsdag – 21.09.21

Onsdag – 22.09.21

Torsdag – 23.09.21

Klasse 4 – Besøg 3

Klasse 5 – Besøg 3

Klasse 6 – Besøg 3

Tirsdag – 28.09.21

Onsdag – 29.09.21

Torsdag – 30.09.21

Klasse 1 – Besøg 4

Klasse 2 – Besøg 4

Klasse 3 – Besøg 4

Tirsdag – 05.10.21

Onsdag – 06.10.21

Torsdag – 07.10.21

Klasse 4 – Besøg 4

Klasse 5 – Besøg 4

Klasse 6 – Besøg 4

Afslutningsdag – udmelding sker senere

Formål
Ishockeyskolens målsætning er at udvikle og gennemføre et kvalitets idrætstilbud i ishockey og skøjteløb
for elever på 1. årgang, hvor eleverne med udgangspunkt i leg og læring får mulighed for at stifte
bekendtskab med ishockeysporten og kulturen.
Samtidig får klassen anledning til at arbejde med sammenhold, fairplay og kammeratskab.
Ishockeyskolen tager afsæt i faget idræt og er et oplagt bud på understøttende undervisning samt den
åbne skole.

Sted
Gigantium Isarena
Willy Brandts Vej 31
9220 Aalborg
Omklædning og indgang til ishockeyhallen - i kælderen.

Undervisningsmateriale
Hent fil

Tilmelding

Beskrivelse af tilmeldingsprocedure
Tilmelding foregår nederst på siden. BEMÆRK kun den første dato (ud af 4 datoer) står nævnt, dvs.:
17/8 klokken 10.00 = HOLD 1
18/8 klokken 10.00 = HOLD 2
19/8 klokken 10.00 = HOLD 3
24/8 klokken 10.00 = HOLD 4
25/8 klokken 10.00 = HOLD 5
26/8 klokken 10.00 = HOLD 6

Dato
Tirsdag, 17 august, 2021 - 10:00
Gratis
Onsdag, 18 august, 2021 - 10:00
Gratis
Torsdag, 19 august, 2021 - 10:00
Gratis
Tirsdag, 24 august, 2021 - 10:00
Gratis
Onsdag, 25 august, 2021 - 10:00
Gratis
Torsdag, 26 august, 2021 - 10:00
Gratis

Praktisk information
Udbyder
Foreningsplaymaker Sanne Fremlev

Forløbstype

Forløb med formidler

Antal
30
Periode
17.08.2021 - 07.10.2021
Varighed
4 dage
Dette forløb er gratis.
Forløbet finansieres af Playmakerpuljen/Skoleforvaltningen samt Elitesport Aalborg.

Emneområde
Idræt og bevægelse
Fag
Idræt
Tema undervisning
Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Mulighed for toiletbesøg

Kontakt udbyder
Foreningsplaymaker Sanne Fremlev
Danmarksgade 17
9000 Aalborg

Målgruppe

