
 

 

 

 

 

Kursus i Teenvolley for gymnasielærere 
 

Få et 2-3 timers kursus i Teenvolley og få kendskab til et spil, der kan lykkes for alle elever 
i gymnasiet. 
 
Teenvolley er volleyball med nye muligheder. I Teenvolley er der fokus på fleksibilitet, 
udfordringer, glæde  mm. Spillet giver således mulighed for en masse succesoplevelser 
hos eleverne.  
 
Hvad indeholder et Teenvolley lærerkursus? 
På kurset vil du bl.a. få kendskab til:  

 Hvad er Teenvolley? De 4 spil: Teen 1 - Teen 2 

 Hvordan kan undervisningen organiseres og differentieres for  
gymnasieeleverne?    

 Øvelser til træning af volleyballs grundteknikker. 

 Muligheder for Teenvolley på dit gymnasium. 
 
Hvor og hvornår? 

 I hallen på dit gymnasium og i et tidsrum, der passer jer. Kurset  
varer 2- 3 timer. 

 
Hvad koster kurset? 
Kurset er gratis. I skal betale for ét materiale ”Teenvolley i  
undervisningen” pr. deltager. Kompendiet koster 175 kr. stk. (normal pris 210 kr.) 
 
”Teenvolley i undervisningen” er et kompendium, som beskriver øvelser, teknikker, spil og 
meget mere.  
 
Til kurset kan I eventuelt invitere lærere fra nabogymnasiet til at deltage. Det giver en 
god dynamik og gode øvelser, når der er flere deltagere. 
 
Hvordan bliver kurset til noget? 

 Du undersøger, hvor mange idrætslærere på gymnasiet, der kunne være 
interesserede. Der skal minimum være 10 lærere før kurset gennemføres. 

 Du finder tre datoer, hvor kurset kan foregå og henvender dig til Dansk Volleyball 
Forbunds udviklingskonsulent Randi Fechtenburg på rfe@volleyball.dk eller  
29 29 58 71 

 

Ovenstående tilbud kan tilpasses dit gymnasium. Kontakt Randi Fechtenburg hvis du er 
interesseret på tlf.: 29 29 58 71 eller mail: rfe@volleyball.dk. 

mailto:rfe@volleyball.dk
mailto:rfe@volleyball.dk


 

 

 

 

 

Elev- og lærerkursus 
 
Tag 2 lektioner ud af jeres volleyballforløb og få et super Teenvolleykursus for jer og jeres 
elever.  
 
Hvad indeholder et Teenvolley Elev- og lærerkursus? 
Til kurset vil både elever og lærere være aktive på samme tid.  

 Forskellige opvarmningsspil prøves 

 Introduktion af flere øvelser 
 Teknikker vises, og der arbejdes med disse 
 Organisationsmåder vises 
 Småspil introduceres 

 
Hvor og hvornår? 

 I hallen på jeres gymnasium. I to lektioner i den normale skoletid.  
 
Hvad koster kurset? 
Kurset er gratis. I skal blot betale for 10 stk. materiale ”Teenvolley i undervisningen”.  
Kompendiet koster 175 kr. stk. (normal pris 210 kr.). 
 
Hvis I har to årgange eller mange klasser på én årgang kommer vi gerne i to moduler (2 x 
2 lektioner) på samme dag og laver dette kursus. Selvom I bestiller et ekstra-modul, skal I 
ikke købe yderligere materialer. 
 
Hvordan bliver kurset til noget? 

 I skal være ca. 40-60 elever og lærere i hvert modul (2 lektioner). 
 Du finder tre datoer, hvor kurset kan foregå og henvender dig til Dansk Volleyball 

Forbunds udviklingskonsulent Randi Fechtenburg på rfe@volleyball.dk eller  
29 29 58 71 

Ovenstående tilbud kan tilpasses dit gymnasium. Kontakt Randi Fechtenburg hvis du er 
interesseret på tlf.: 29 29 58 71 eller mail: rfe@volleyball.dk. 
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