
DGI Unge i Front

Spændende valgfag for 7. – 10. klasse

Giv dine elever en 
træneruddannelse

www.dgi.dk/ungeifront
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DGI Unge i Front  
– et valgfag med fremtid

DGI Unge i Front er et spændende og anderledes valgfags-

tilbud målrettet elever i folkeskolens 7. – 10. klasser. Med DGI 

Unge i Front kan din skole tilbyde eleverne i udskolingen et 

alsidig og praksisorienteret valgfag på tværs af idrætsgrene, 

der klæder dem grundigt på til at fungere som trænere eller 

hjælpetrænere i det lokale foreningsliv. Trænerspiren er et 

af to tilbud under DGI Unge i Front, hvor Lederspiren er det 

andet. Begge valgfag styrker elevernes personlige udvikling, 

samarbejdsevner og motiverer til at engagere sig som enten 

frivillig træner eller leder. Læs mere på dgi.dk, hvis du vil vide 

mere om DGI Unge i Front Lederspiren. 

Styrk elevernes sociale og idrætsfaglige kompetencer

Formålet med træneruddannelsen er at give de unge et 

indblik i trænerrollen, styrke deres sociale og idrætsfaglige 

kompetencer - og ikke mindst at give dem mod på at tage 

aktivt del i foreningslivet som trænere eller hjælpetrænere. 

Derudover sætter konceptet fokus på at styrke samarbejdet 

mellem den enkelte skole og de lokale foreninger.

Hvorfor er DGI Unge i Front en god idé?

Med DGI Unge i Front får din skole et komplet og gennemar-

bejdet valgfagsforløb, der er hurtigt og ligetil at implementere 

og som er yderst attraktivt for eleverne. Konceptet bidrager 

desuden til, at din skole kan leve op til en række af folkesko-

lereformens krav - for eksempel:

 � Skolen skal samarbejde med lokale foreninger

 � Skoledagen skal være varieret

 � Skolen skal tilbyde praksisorienteret undervisning

 � Mere fysisk aktivitet og bevægelse på skoleskemaet

 � Den åbne skole – skolen skal åbne sig mod samfundet

 � Valgfag er obligatoriske i 7. - 9. klasse

Uddannelsens opbygning og indhold

Træneruddannelsen kombinerer teori med praktiske øvelser 

og strækker sig over 30 timers undervisning og 30 timers 

praktik i en forening udenfor skoletiden.

Undervisningsforløbet er fleksibelt og kan tilpasses valgfags-

modulernes længde, tilrettelægges som en emneuge eller 

weekend-undervisning afhængig af den enkelte skoles behov 

og ønsker.

I løbet af træneruddannelsen vil eleverne lære om:

 � Børns sociale og motoriske udvikling

 � Forventninger til ”den gode træner”

 � Fysisk træning tilpasset børn og unge

 � Igangsættelse af aktiviteter

 � Brug af rum, faciliteter og rekvisitter

 � Undervisningsprincipper

 � Træningsplanlægning

 � Forældresamarbejde

Det er muligt at tilkøbe ekstra undervisningsmoduler som for 

eksempel eventplanlægning og førstehjælp, så forløbet kom-

mer til at strække sig over et helt skoleår. 

Praktisk

Undervisningen vil blive varetaget enten af en DGI undervi-

ser eller af én af skolens idrætslærere i samarbejde med en 

underviser fra DGI. Skolen skal stille faciliteter og rekvisitter til 

rådighed for undervisningen.

“Jeg spiller selv fodbold 3-4 
gange om ugen og syntes,  
det kunne være sjovt at være 
træner. Men jeg vidste ikke, 
hvordan man kom i gang, og 
derfor slog jeg til, da det blev 
et valgfag på skolen
Adam Molter Olesen, tidligere deltagere på DGI Unge i Front
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Hvad kan man lære?

DGI Unge i Front klæder deltagerne på til at kunne tage aktivt 

del i det lokale foreningsliv som træner eller hjælpetræner. 

Eleverne lærer om børns udvikling, om formidling og undervis-

ning, hvordan man tilrettelægger træningsforløb og kommu-

nikerer med både børn og forældre. Og her får eleverne en 

håndfuld gevinster til deres videre vej i livet:

 � Bedre til at agere socialt, kommunikere og skabe relationer

 � Mod på at tage initiativ og igangsætte aktiviteter

 � Større selvværd og mod på at undervise andre

 � Forståelse for foreningslivet i et samfundsmæssigt  

perspektiv

 � Bevidste om deres egne muligheder som træner i en  

forening

 � Øjnene op for uddannelsesmuligheder indenfor idræt og 

fysiologi

 � Uddannelsesbevis, som dokumenterer gennemført DGI 

Unge i Front uddannelse

 � Introduktion til trænergerningen inden videreuddannelse 

indenfor en specifik idræt

Fakta

Alle elever, der har gennemført DGI Unge i Front-forløbet, 

modtager et uddannelsesbevis. Uddannelsesbeviset doku-

menterer, at den enkelte elev er kvalificeret til at arbejde som 

træner eller hjælpetræner i en forening.

Pris

Prisen for undervisningsforløbet afhænger af, hvordan forlø-

bet bliver tilrettelagt på den enkelte skole. 

“Du lærer at strukturere trænin-
gen og være en god rollemo-
del. Det er vigtigt, for når du er 
træner, står du i orkanens øje 
og må træffe hurtige beslutnin-
ger. Fordi jeg var i praktik, har 
jeg fået nogle gode erfaringer, 
og jeg vil gerne være træner i 
fremtiden
Adam Molter Olesen

Vil du vide mere?

Kontakt din lokale konsulent på  
www.dgi.dk/ungeifront for at høre  
mere om valgfaget og hvordan I  
kommer i gang.
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Læs mere på www.dgi.dk/ungeifront

 Vingsted Skovvej 1 · 7182 Bredsten · Telefon 79 40 40 40 · info@dgi.dk · dgi.dk


