
 

Pressemeddelelse 12. august 2018  

Offentligt-privat skoleglædeprojekt i Ikast-Brande 

går i gang 

Nu går alle skoler i Ikast-Brande Kommune i gang med at øge trivslen blandt 

eleverne gennem motion, mentaltræning, teambuilding og ernæringsviden. 

Det treårige offentligt-private forløb kickstartes med en bootcamp for elever 

i 6. klasse hos BESTSELLER Campus d. 20. august. 

Ikast-Brande Kommunes samarbejde med Skoleglæde.nu, BESTSELLER og Apollo 

Rejser skal øge trivslen, læringen og motivationen blandt eleverne i 4.-9. klasse i 

kommunens ni folkeskoler. 

Det hele starter hos BESTSELLER Campus på Arvad Møllevej 37 i Brande, hvor seks 6. 

klasser fra kommunen mødes for at deltage i fuld hopla på bootcampen fra 

henholdsvis kl. 8-11 og 12-15. 

- Jeg glæder mig over dette offentligt-private samarbejde, og ser frem til at elever og 

lærere i kommunen kan få mere bevægelse og trivselsredskaber ind i undervisningen 

på en ny og spændende måde, som jeg forventer kan blive en fast del af kulturen, 

siger Thomas Garsdal, der er Skolechef i Ikast-Brande Kommune. 

Skoleglæde-konceptet består af en kombination af motion, mentaltræning, 

teambuilding og ernæringsviden, der er nemt at flette ind i skoletimerne med digitale 

videoer og pakkeklart undervisningsmateriale - og er tidligere blevet rost af forsker 

Per Schultz Jørgensen for at kunne forankres i skolernes kultur og skabe robuste 

elever. 

- Styrken ved konceptet er, at det ikke bare er en midlertidig oplysningskampagne. Vi 

lærer dem redskaber, der giver hurtige mærkbare resultater, og er så underholdende 

og nemme at benytte, at lærere og elever bliver ved med at bruge dem, siger Henrik 

Leth, der er coach og stifter af Skoleglæde.nu, og har en fortid som skolelærer. 

Ernæringsekspert Christian Bitz, Danmarksmesteren i karate og en buddhistisk munk, 

er eksempler på eksperter, der er brugt i materialet for at udfordre eleverne i kritisk 

tænkning, samarbejde og hvordan de kommunikerer med hinanden. 

- Børn og unge er de vigtigste ressourcer for at sikre et velfungerende fremtidigt 

lokalsamfund, og ved at inddrage sunde vaner og motion direkte i undervisningen, 

kan vi være med til at skabe gladere og mere hele mennesker. Derfor er vi i 

BESTSELLER også stolte over at samarbejde med Ikast-Brande Kommune om dette 

trivselsprojekt på de lokale skoler, udtaler kommunikationschef i BESTSELLER Jesper 

Stubkier. 



 

Hos Apollo Rejser glæder man sig over at bidrage til at få mere aktivitet og god energi 

ind i undervisningen for udskolingen i Ikast-Brande Kommune. 

- Vi tror på, at en sjov og aktiv hverdag bidrager positivt til både fællesskabet og den 

gode energi. Derfor kommer det også til at bidrage til det personlige overskud. Netop 

overskud vil vi gerne være med til at give de unge mennesker i udskolingen endnu 

mere af. Af samme grund har vi været fast partner på Skoleglæde.nu siden 2014, 

siger Glenn Bisgaard, kunde- og kommunikationschef hos Apollo Rejser. 

Udover Ikast-Brande, har Fredensborg, Gentofte, Albertslund og Greve Kommune, 

samt en længere række skoler spredt i landet, brugt Skoleglæde.nu til at øge trivslen. 

Simon Vanggaard, formand for Børne- og Undervisningsudvalget i Ikast-Brande 

Kommune: 

- Det er et virkeligt spændende samarbejde mellem det private og offentlige, som jeg 

forventer mig meget af. Jeg er sikker på, at eleverne i Ikast-Brande Kommune vil få 

stor glæde af at få endnu mere bevægelse ind i undervisningen på nye og anderledes 

måder, siger Simon Vanggaard, der er formand for Børne- og Undervisningsudvalget i 

Ikast-Brande Kommune. 

 

For yderligere information kontakt venligst grundlægger af Skoleglæde.nu Henrik Leth 
på tlf.: 27 28 41 22 eller hl@skoleglæde.nu  


