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Dette bilag er en del af undervisningsforløbet ”Indendørs Fodboldstævne” til FGU på 

emu.dk 

Udarbejdet af Idræt & Event, Klemmenstrupgård Produktionshøjskole, (nu FGU 

Midt- og Østsjælland (Køge, Stevns, Faxe, Ringsted og Sorø kommuner) for 

Undervisningsministeriet – 2019. 

Indendørs Fodboldstævne 
 

Her finder du en beskrivelse af Indendørs Fodboldstævne, der hører under det faglige tema: 
Turisme, Kultur og Fritid i Produktionsgrunduddannelsen. 

I undervisningseksemplet beskrives følgende 3 sider af produktionen:  

• Beskrivelse af produktionen. 
• Maskiner, redskaber, værktøj og sikkerhed, der er tilknyttet produktionen. 
• Produktionens faglige læring på FGU 1-2-3 niveau. 

 

 

Beskrivelse af produktionen:  
Her beskrives produktionen og de arbejdsopgaver, der er knyttet dertil. 

 

Produktionen omfatter:  

• Organisering og afholdelse af indendørs fodboldstævne for en række produktionsskoler. 
 

Produktionen omfatter flg. arbejdsopgaver:  

• Invitation til stævnet. 
• Opsætning af bander før stævnestart og nedtagning efter endt stævne. 
• Tuneringsplan 
• Pasning af dommerbord, tidtagning, målregistrering, udfylde i pointsystemet. 
• Speaker med mikrofon til advisering af kampe. 
• Bestilling og udlevering af mad- og drikkebilletter. 
• Præmieoverrækkelser. 
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I de senere år har det været en fast tradition at linjen har arrangeret dette fodboldstævne som 
er vokset over årene til 22 forskellige hold fra forskellige skoler. Linjen har stået for både 
etablering og afvikling af stævnet. 

Den forløbne organisering og planlægning af stævnet har primært været lærerbaseret. 
Elevernes arbejde ligger primært på selve stævnedagen samt til dels i forberedelsen.  

Der bliver spillet efter DBU’s indendørsregler. Sikkerheden er de almindelige ordensregler i 
Ravnsborghallen og de forskellige læreranvisninger. Til selve kampene er der en 
fodbolddommer, og eleverne er assistenter ved dommerbordet. 

 
Tidsforbrug: 

• Opstart 3 månederne inden stævnet, med et tidsforbrug med stigende intensitet på ca. 
2 ugers reel arbejdstid. 

 

Maskiner, værktøjer og sikkerhedsudstyr: 
Her oplistes værktøj, maskiner og sikkerhedsudstyr, der bruges i produktionen. 

• Pointtavle 
• Turneringsplan og pointsystem. 
• Maskine til registrering af point og tid. 
• Bander 
• Fodbold 
• Fløjte 
• Mikrofon 
• Overtrækstrøjer og indendørssko. 

 

Produktionens faglige læring på FGU 1-2-3 niveau: 
Her beskrives den faglige læring, der er knyttet til produktionen – på henholdsvis FGU 1-2-3 
niveau.  

I venstre side af modellen - under hvert af de tre FGU-niveauer - ses en kort generel 
introduktion til niveauet. I højre side er produktionens faglighed listet op - på de tre niveauer.  

 
 

 

 



Side 3 af 3 
 

       FGU 1 Indendørs Fodboldstævne 
 
• Medvirke til produktion 

 
 
 

 
- Møde op som aftalt. 
- Udvise interesse/engement for faget i det professionelle 

miljø. 
- Indgå i konkrete opgaver som fx opsætning/nedtagning 

af bander. 
- Deltage i at lave invitationer. 
- Være aktivt deltagende i at skabe holdånd og få det 

sociale på holdet til at fungere. 
 

 

         FGU 2 Indendørs Fodboldstævne 
 

• Med begyndende 
selvstændighed og 
ansvarlighed 
gennemføre 
produktionen og 
sætte sig ind i 
forhold, der har 
betydning herfor 
 

• Udføre mere 
kompliceret 
produktion/service 
under vejledning 

 
- Udlevere mad- og drikkebilletter til de forskellige hold. 
- Sende og skrive invitationer. 
- Deltage ved dommerbordets opgaver under vejledning. 
- Sørge for at holde tidsplanen under vejledning. 
- Deltage med støtte i det taktiske spil på banen. 
- Være aktiv ift. at samarbejde. 
- Stå delvist for opvarmning før kampene. 
- Sørge for fyldte drikkedunke. 
- Klar til aftalt tid. 
- Har begyndende viden om elementer i afvikling af et 

arrangement/stævne. 
 

 

       FGU 3 Indendørs Fodboldstævne 
 
• Planlægge/gennemføre 

produktion i kendt 
situation alene eller i 
samarbejde 
 

• Selvstændigt sætte sig 
ind i forhold, der er 
nødvendig for den 
aktuelle produktion 

 

 
- Kan alle rutineopgaver fra niveau 1 -2 selvstændigt og 

med høj grad af ansvarlighed. Har overskud til 
sidemandsoplæring. 

- Fuld kyndig til pasning af dommerbord, tidtagning, 
målstyring, udfylde i pointsystemet samt speake i 
mikrofon. 

- Kan selvstændigt tage ansvar for at styre det taktiske 
og være udskiftningsleder. 

- Kan mestre instruktør- og træneropgaver for holdet. 
- Er problemløsende ift. pludseligt opståede opgaver og 

der skal løses. 
- Har viden, færdigheder og kompetencer til afvikling af 

et stævne fra forberedelse til afvikling. 
 

 




