
• Skiv navn og skole i chatten Dato: 7.-8 september

• Skru av kamera og demp lyd

• Spørsmål stilles i chatten Tidspunkt: 14.00-15.00

• Power Point presentasjonen sendes ut i etterkant



Agenda

Velkommen
• Regionen ønsker velkommen til 

informasjonsmøtet om Kast ballen

Innledning
• Målsetting Kast Ballen

• Hjemmesiden til Kast Ballen

• Antall påmeldte skoler regionalt og nasjonalt

• Utstyr / håndballer

• Rammene i Kast ballen

• Differensiert innhold/aktivitet

• Forventningsavklaring

Innholdet i Kast ballen
• Undervisningsopplegget

• Dagens Kast ballen-utfordring

• Kast ballen-konkurransen

• Kast ballen-dagen

• Diplom

• Veien videre

• Lykke til!



Kast ballen – skole- og lærerperspektiv

• Kompetansemålene i den nye læreplanen er ivaretatt

• Krever ikke håndballerfaring/-kunnskap

• All informasjon er samlet på egen hjemmeside

• Det er enkelt å ta i bruk innholdet i Kast ballen 

• Det krever lite forberedelse

• Innholdet er utarbeidet med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen

«Det skal være enkelt for deg som lærer å være med på Kast ballen"



Kast ballen - elevperspektiv

• Introdusere flere barn til lek med ball 

• Legge til rette for aktivitet med ball i kroppsøvingstimene og i friminuttene

• Gi elevene utfordringer tilpasset sine forutsetninger (mestring og utvikling)

• Nå ut til alle elevene, og ikke bare de mest motiverte og de med best forutsetninger

• Legge til rette for at elevene opplever mestring og utvikling

Lek, ballglede, mestring og utvikling er sentrale stikkord i Kast ballen



Hjemmeside Kast ballen

Kast ballen har egen hjemmeside på 

handball.no.

Her finner du som lærer informasjon om 

alt som er relevant for din skole/klasse sin 

deltakelse i Kast ballen.

Hjemmesiden brukes aktivt av lærerne i 

Kast ballen-perioden



Status Kast Ballen høsten 2021

Nasjonalt 

• 601 skoler påmeldt

• 34000 baller deles ut til skolene

NHF region Øst 

• 66 påmeldte skoler 

• 5000 baller deles ut til skolene

Alt ligger til rette for masse og god 
aktivitet i skolene



Utstyr

Senest uke 36 ankommer hummelballer og ballnett til skolene. 

Du/dere må gjøre følgende:

1. Pumpe opp ballene (dere må selv ha pumpe)

2. Marker dem med skole-/ klassenavn (1a/1b Sørumsand skole)

3. Fordele 7 baller til hvert klasserom for 1.-, 2.- og 3.klasse

4. Resterende baller legges i gymsalen/hallen i ballnettet (skal tilsvare like mange baller 
som det er elever i klassen med flest elever)

Ballene må være fordelt innen fredag i uke 36, slik at de er klar til mandag uke 37



Rammene i Kast ballen

Hvem deltar:

• 1.-, 2.- og 3.klasse

Tidsperiode:

• Uke 37, 38 og 39



Differensiert innhold/aktivitet

1.- 3.klasse

• Undervisningopplegg  

(kroppsøvingstimen)

• Dagens Kast ballen-utfordring 

(friminuttet)

Kun 3.klasse

• Kast ballen-konkurransen

• Kast ballen-dagen



Kast ballen!

Det forventes at skolene i Kast ballen:

• tar i bruk undervisningsopplegget i 
kroppsøvingstimene i uke 37-39

• viser Dagens Kast ballen-utfordring i slutten 
av 1.time hver dag i uke 37-39

• deltar i Kast ballen-konkurransen, samt 
registrerer resultatet i etterkant (gjelder kun 
3.klasse)

I tillegg oppfordrer vi alle skolene til å 
gjennomføre Kast ballen-dagen for 3.klasse



Undervisningsopplegget



Undervisningsopplegg til bruk i 

kroppsøvingstimene

Undervisningsopplegget:

• tas i bruk av 1.-3 klasse

• 4 øktplaner (to for 1.-2 klasse og to for 2.-3 
klasse)

• 21 øvelser

• alle øvelsene er filmet og tilgjengelige på 
hjemmesiden, for å gjøre det enklest mulig for 
deg som lærer

• alle øvelsene ivaretar kompetansemålene i 
læreplanen 



Undervisningsopplegg - fokusområder

Det er lagt vekt på:

• enkel organisering av øvelsene (overganger, utstyr)

• høy aktivitet og stor grad av involvering (hver sin ball, unngå kø, mange repetisjoner)

• variasjon (organisering, øvelser, tema)

• morsomme og passe utfordrende øvelser som gir mestringsopplevelser

Mål:

• lærerne opplever det som enkelt å ta i bruk undervisningsopplegget 

• det stimulerer til god aktivitet

• elevene opplever glede og mestring gjennom lek med ball



Dagens Kast ballen-utfordring



Dagens Kast ballen-utfordring

• Vises til 1.-3.klasse-elever i første time hver 
skoledag i Kast ballen-perioden

• «Utfordringer» med ball som elevene tester ut i 
friminuttene

• Skal motivere og stimulere til aktivitet med ball i 
friminuttene

• Består av 15 klipp – et for hver dag

• De fleste klippene er delt opp i Nivå 1, Nivå 2, 
Nivå 3

Lek med ball, utfordringer, 
mestringsopplevelser og utvikling er sentrale 
stikkord. 



Dagens Kast ballen-utfordring

Tema

Mandag: varianter av «å kaste ball opp i luften»

Tirsdag: varianter av «å stusse ballen» 

Onsdag: varianter av «kast og mottak»

Torsdag og fredag: samarbeid, konkurranse og lek

Mål:

• det skal være enkelt for lærerne å vise klippene i klasserommet 

• klippene motiverer elevene til å ta i bruk ballene som ligger i 
klasserommet

• øvelsene er selvforklarende, og stimulerer til aktivitet uten involvering 
fra lærerne

• alle elevene opplever utfordring og mestring (ikke kun de mest 
motiverte og flinkeste)



Tips til læreren – Dagens Kast ballen-utfordring

Engasjer deg i Dagens Kast ballen-øvelse på vegne av elevene

• Oppfordre dem til å ta håndballene i klasserommet i bruk

• Spør elevene

• «hvordan det gikk»

• om de fikk det til, om de klarte flere i slutten av friminuttet/dagen enn i starten,

• Prøv deg selv på noen av utfordringene, og vis at «øvelse gjør mester» eller 

«innsats gir utvikling»



KAST BALLEN-konkurransen



KAST BALLEN-konkurransen

• Pågår i uke 39, og gjelder for 3.klasse

• Målet for hver enkelt elev/klasse er å være i 
mest mulig Kast ballen-aktivitet i løpet av 
én uke

• Vinneren er den klassen som får flest kryss 
sett i forhold til antall elever i klassen 
(gjennomsnitt)

• Det kåres en regional og nasjonal vinner



Reglene – Kast Ballen-konkurransen

Vinneren: Den klassen som har høyest gjennomsnitt av Kast ballen-aktivitet gjennom hele uken

Slik tar du i bruk plakaten

• Hver enkelt elev skriver navnet sitt på plakaten

• Ved Kast ballen-aktivitet i friminuttet, får eleven sette ett kryss på plakaten

• Hver elev kan maks få tre kryss pr. dag, og totalt 15 kryss for alle fem dagene. 

• Regn ut summen av antall kryss pr. elev, og deretter for hele klassen. 

• Regn ut gjennomsnittet, ved å ta summen og dele på antall elever i klassen. 

NB! 

• Ved sykdom/gyldig fravær, så teller dette som at eleven er i aktivitet i friminuttet (får sette kryss)

• Ved kun ett/to friminutt pr. dag, får eleven likevel sette tre kryss

• Ved fire friminutt pr. dag, får eleven kun sette tre kryss. 



Tips til læreren – Kast ballen-konkurransen

• Skap en VI-følelse og felleskapsfølelse i klassen

• Motiver til at hver enkelt elev skal fylle ut sin rad på plakaten

• Snakk om Kast ballen-konkurransen i forkant/etterkant av friminuttene, slik at de 

motiveres og minnes på konkurransen

• Ha fokus på at god innsats fra alle i klassen er avgjørende for et godt resultat

• Understrek at all Kast ballen-aktivitet bidrar til et kryss på plakaten (det trenger ikke å 

være fra Dagens Kast ballen-utfordring)

• Oppfordre dem til å gå flere sammen om én ball



Registrering av resultat 

etter konkurransen

Gå inn på hjemmesiden til Kast ballen

• Trykk på Kast ballen-konkurransen

• Velg region (velg: Region Øst)

• Skriv navnet på skolen

• Skriv inn klassen (3a/3b/3c/3d)

• Skriv inn resultatet (svaret du får ved å ta 
summen av antall
kryss til alle elever, og dele på antall elever)

• Skriv navnet på læreren som registrerer 
resultatet 

• Frist for å levere resultat etter konkurransen er 
mandag 11.oktober



Kast ballen-dagen



Kast ballen-dagen

Vi oppfordrer alle lærerne for 3.klasse til å 
arrangere Kast ballen-dagen for skolens 
tredjeklassinger

Kast ballen-dagen 

• er et ferdig utarbeidet opplegg til bruk i 
skolegården og gymsalen

• består av stjerneorientering i skolegården, og 
kjekke øvelser i gymsalen

• har en varighet på 2–2,5t

• gjennomføres i uke 40-43



Teamsmøte Kast Ballen-Dagen for 3.klasse

For de lærerne som ønsker å arrangere Kast ballen-dagen, inviteres det til Teams møte

Torsdag i uke 39.

Varighet: 20 minutter

Link til Teamsmøte vil bli sendt på epost til alle lærerne for 3.klasse 



Verktøykassen



Diplom

• Det er laget diplom til elevene som deltar 

i Kast ballen. 

• Diplomet ligger tilgjengelig på 

landingssiden, under fanen «Diplom». 

• Vi håper at du som lærer tar deg tid til å 

printe ut diplomet, og skriver elevene 

sine navn på. Da får de en flott 

markering på at de har vært med på 

Kast ballen, og de blir gjort litt stas på



Forslag til tekster

Det er utarbeidet forslag til tekster, som kan brukes på:

• skolens hjemmeside

• Visma

• Klassens facebookside

• lekseplan



Tips til læreren – ved oppstart 

• Skriv på ukeplanen at klassen skal være med på Kast ballen!

• Vis videoklipp av Henny/Alexander fredag i uke 36. 

• Skap forventninger til elevene, både med tanke på innhold og gjennomføring

• Oppfordre til 

• «at i vår klasse er alle ballene alltid i bruk i friminuttet»

• «at i vår klasse skal alle elevene i løpet av dagen ha prøvd seg på Dagens Kast 

ballen-utfordring»

• innsats og god gjennomføring



Tips – etter Kast ballen

Spør elevene

• «hva var gøy med Kast ballen?»

• «ble du tryggere med ball i løpet av de tre ukene Kast ballen pågikk?»

• Ble du bedre til:

• «å ta i mot ballen»

• «å kaste ballen»

• «å stusse ballen»

• osv.



Veien videre



Veien videre

• Dere vil få tilsendt denne PP-presentasjonen på mailadressene vi har fått oppgitt. Rektor vil 
være på kopi, og vi oppfordrer rektor til å videresende til alle lærerne.

• I utgangspunktet krever ikke Kast ballen noen kommunikasjon med oss i Kast ballen-
perioden. Lurer du likevel på noe:

1. Se først om du finner svaret i denne powerpointen eller på landingssiden

2. Kontakt region Øst
trine.sneeggenfors@handball.no
marianne.aarones@handball.no mob: 91595848
torunn.thoresen@handball.no

I uke 44 vil det bli sendt ut evalueringsskjema til deltakende skoler i Kast ballen

mailto:trine.sneeggenfors@handball.no
mailto:marianne.aarones@handball.no
mailto:torunn.thoresen@handball.no


Piloten på Haugalandet høsten 2020

Fritekstsvar fra lærerne knyttet til hva de opplevde som positivt med Kast 

Ballen!

trygg med ball, endelig nok baller, presentert ny idrett, aktiviserer elevene, stor 

mestringsglede, konkurransen skapte VI-følelse, stor etterspørsel etter ballene 

etter prosjektslutt, kjekke øvelser, fotballgutta fikk se at håndball var gøy, lett å ta i 

bruk øvelsene i gymtimen, skapte stort engasjement, aktive barn, nådde alle



Bidrar til å få barna tilbake til idretten

VG 1.juli 2021:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/eK2R0O/pandemi-fall-her-har-folk-forlatt-norsk-idrett




