VÄLKOMMEN PÅ KURS
Tid:

Lördagen den 24 januari 2009. Kl. 9:00-15:30

Plats:

Granhultskolan i Grankulla
Elevhemsvägen 23, Grankulla

Lunch:

Laxsoppa (serveras i Grankulla simhall, precis intill)
OBS. Berätta om eventuell specialdiet.

Kursledare: Ingegerd Ericsson FD i pedagogik, lektor i idrottsvetenskap.
Program: Dagen börjar med en teoretisk del om erfarenheter och
forskningsresultat från Bunkefloprojektet- en hälsofrämjande livstil och
ett praktiskt pass i gymnastiksal då MUGI observationsschema prövas
och diskuteras.
Ta med:

Antecknings material
Kläder att röra sig i

Pris:

85 €, i priset ingår kursmaterial, lunch och kaffe

Arrangör: Finlands Svenska Idrott
Nokiavägen 2-4, 00510 Helsingfors
09-7010220
www.idrott.fi
Förfrågningar: Eva-Lotta Backman-Winquist, tfn: 09-70102250 el. 050-5249624
e-post: eva-lotta@idrott.fi

Övrigt:

- Fakturan postas före kursen och skall vara betald vid kursstarten.
- Anmälan är bindande. Vid annullering senare än 7 januari debiteras ½
avgiften.
- Övernattningsmöjligheter finns på Arbetarakademin. (Gamla Åbovägen
14. 400 m från skolan. c. 70 €/natt. Tfn. 09-5404240.)
- Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade.
- Kartlenk: http://www.02.fi/kartta-haku/FI/+/elevemsv%C3%A4gen+23
- Så hittar du: Till Grankulla kommer du med bussarna 212, 43, 109 ja 51
och med tåg. Mera information om rutterna och tidtabeller hittar du på:
YTV:s reittiopas: http://aikataulut.ytv.fi/reittiopas/fi/ och Eniro
www.eniro.fi

VI HOPPAS DU KOMMER ATT TRIVAS!
Kan skolprestationer förutsägas utifrån motorikobservationer?
Ingegerd föreläser och visar hur man kan observera och stimulera barns motoriska
utveckling.
Följande citat är hämtade ur doktorsavhandlingen Motorik, koncentrationsförmåga
och skolprestationer: Motorikobservationer vid skolstarten kan ge värdefull
information, inte bara om motorisk status utan även om vilka elever som kan
komma att behöva extra stöd i olika skolämnen.
Resultaten indikerar således att skillnader i skolprestationer mellan elever med god
motorik och elever med motoriska brister kan minska med utökad fysisk aktivitet
och extra motorisk träning i skolan. Därmed kan man anta att motorikobservationer
vid skolstarten skulle kunna ge information, inte enbart om motorisk status, utan
även om olika elevgruppers skolprestationer i svenska och matematik skolår 1-3.
Motorikobservationer med MUGI observationsschema som underlag skulle
dessutom kunna fungera som underlag för planering av motorisk träning för alla
elever och specialpedagogiska åtgärder för elever med motoriska brister.
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