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Kropslig og sanselig stimulering 
i strukturerede og trygge rammer

Specialklasser
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Vælges aktivitetsbesøg med tilsyn, vil AIG-instruktøren kort 
introducere elever og lærere til de mange spændende redskabs-
muligheder og de få sikkerhedsregler, som skal overholdes. Her-
efter vil aktiviteten være træning under ledelse af eget personale, 
og med tilsyn og vejledning fra AIG-instruktør.

Denne mulighed er oftest relevant, hvis en skole selv har en gym-
nastikfaglig person, eller hvis man selv vil bygge oven på tidligere 
aktivitetsbesøg med instruktion.

Kontakt os og hør mere:
Telefon: 51 98 71 05
E-mail: aktivitetskoordinator@aig-aalborg.dk

Aktivitetskoordinator, Gitte Vang Brandtoft
Gitte Vang Brandtoft (billedet) har været tilknyttet som AIG- 
instruktør i syv år og har hele sit liv beskæftiget sig med 
gymnastik og fysisk træning. Gitte er uddannet på Danmarks 
Trænerskole og varetager AIGs tilbud til skoler og institutio-
ner. Gitte møder børnene i øjenhøjde og med en anerken-
dende tilgang.

• Indgang til hallen ligger ved stadions syd-vestlige ud-
gang imellem Hal 1 og Hal 3.

• Børnene skal have sportstøj på (shorts, T-shirt el. gymna-
stiktøj). Sko må ikke benyttes i hallen.

• Børnene kan desuden medbringe en drikkedunk og der 
er mulighed for at spise medbragt mad.

• Maksimalt 60 personer af gangen.

Vejledende priser
• 600 kr. i timen inkl. tilsyn og vejledning

• 750 kr. i timen inkl. instruktion

Praktisk information

Aalborgs dygtigste instruktør-team

Gymnastik i specialundervisningen
Hos AIG byder vi på sjov og motorisk udviklende Idræts-

gymnastik-aktiviteter i inspirerende faciliteter. Akti viteterne 

kan efter ønske enten foregå med tilsyn og vejledning eller 

med instruktion af en AIG træner.

Vælges aktivitetsbesøg med instruktion, vil AIG-instruktø ren 
i samråd med jer planlægge hvad besøget skal indebære. Vi foku-
serer på, at give eleverne en god kropslig oplevelse og derfor er et 
samarbejde med jer forud for besøget afgørende. Elever i special-
undervisningen mangler ofte en kropslig og sanselig stimulering, 
og i AIG skaber vi netop de trygge rammer hvor eleverne kan 
afprøve og udvikle deres motoriske færdigheder.
For elever med fysiske handicap kan hallen i sig selv være med til 
at afprøve balance og motorik, da der er mangle forskellige slags 
underlag, f.eks. trampolin, blødt og hårdt springgulv og skumgrav. 
Vi skaber et uhøjtideligt miljø, hvor vi sammen med eleverne 
arbejder med bevægelser til musik og gennem lege. Gennem en 
legende tilgang arbejder vi med de motoriske grundfærdigheder; 
kravle, krybe, trille, rulle, gå m.fl.
For elever med diagnoser som ADHD, autisme m.fl. er idræt en 
mulighed for at arbejde med socialt samvær, sundhed, velvære og 
kropslig læring. For elever med diagnoser er det vigtigt, at deltage 
i idrætsaktiviteter, for på den måde, at kunne flytte grænser og 
opnå en kropslig kontakt og kropsligt velvære. Det er vigtigt for 
os i AIG, at skabe nogle strukturede og trygge rammer således at 
eleverne får en positiv oplevelse. Det gør vi blandt andet ved at 
sørge for, at eleverne oplever succes og flytter grænser ved f.eks. 
at vende på hovedet eller at hoppe ud i skumgraven. Alt instrukti-
on foregår ud fra en legende tilgang. For elever i specialklassen vil 
et forløb eller en time i AIG være gavnligt til at udvikle elevernes 
motoriske færdigheder og udfordre balanceevnen.    

Hos AIG har vi Aalborgs vel nok mest engagerede og dygtigste 
instruktør-team. Teamet består, udover Aktivitetskoodinator Gitte 
Vang Brandtoft, også af fysioterapeuter, idrætsuddannede og læ-
reruddannede. Alle med mange års erfaring både som gymnaster 
og trænere.

Aktivitetsbesøg med instruktion Aktivitetsbesøg med tilsyn


