
FODBOLD GIVER GLADE BØRN
Vejlefjordskolen satser på 
boldglæde, og skolens erfarne 
fodboldtræner Jacob Laursen 
ved, at fodbold både gør børn 
glade, styrker sammenholdet i 
klassen og giver klogere børn. 

Børn behøver ikke komme  
trætte hjem fra skole

”Skolebørn kan blive godt brugte, nogle 
endda lidt stressede, efter en lang dag i 
skolen, og så er det sundt at få hovedet 
blæst godt igennem, før man skal hjem 
og i gang med næste dags lektier,” 
forklarer Jacob. 

Derfor er det godt nyt, mener han, at Vej-
lefjordskolen nu anlægger en ny kunst-
græsbane, hvor skolens børn og unge kan 
træne ude året rundt. Han henviser til, at 
man allerede efter 8 uger med træning 
2 gange om ugen kan måle betydelige 
fremskridt både mentalt og fysisk. ”Og så 
bliver man glad i låget, når kroppens eget 
lykkestof, endorfinerne, fejer stress og be-
kymringer væk og får tingene til at falde 
på plads i hovedet,” tilføjer han. 

GOALSTATION er det nye sort

Jacob Laursen har stor erfaring med brug 
af en såkaldt GOALSTATION, som børn 
og unge elsker at træne i. Der opstilles 
bander i forskellige konstellationer, 
som elektronisk kobles til en tablet, så 
man løbende kan måle på børnenes 
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præstationer. ”Det virker bare helt 
fantastisk. Når lyset blinker på en bande, 
skal man ramme den, så hurtigt man 
kan. Straks efter blinker en anden bande, 
og så er det den, man skal ramme. På 
den måde får man virkelig trænet både 
orienteringsevnen, koordinationen mellem 
fod og hjerne, præcision i sparketeknik og 
reaktionsevnen,” forklarer Jacob.  

Fodbold styrker de sociale  
bånd mellem børnene

Jacob taler sig varm: ”Ved en almindelig 
træning berører man måske bolden 
150-200 gange, men i en GOALSTATION 
opnår man måske 800 berøringer. Det 
giver meget bedre træning, og børnene 
synes det er vildt sjovt.” Det gode ved 
systemet er, at alle kan være med 
på hver deres niveau. Er man dygtig, 
begynder man bare på level 2, og er 
man begynder, skal man være på level 
1. Faktisk træner superligaspillerne med 
det samme system. De træner bare på 
level 5. ”Når børnene er færdige, går 
snakken om træningen, også på tværs 
af aldersgrupper. Jeg oplever faktisk, at 
fodbold er med til at bryde alle skel ned. 
Her er det fuldstændig ligegyldigt, hvilken 
hudfarve man har, hvilket boligområde 
man bor i, og hvilket niveau man spiller 
fodbold på. For mig er der bare ikke noget 
bedre, end når børn giver den gas og 
snakker sammen og er glade og samtidig 
får rørt sig. 

Sport skal være sjovt og ikke surt

”Man må gerne presse børn lidt, men 
kun inden for deres evner,” fortsætter 
Jacob, ”Det skal være sjovt at gå til 

Vejlefjordskolen investerer i en ny kunstgræsbane med GOALSTATION. Den store 
satsning skal løfte både små og store børns fodboldglæde.

FAKTA OM
fodbold for grundskoleelever  
på Vejlefjordskolen

1.  Ny KUNSTGRÆSBANE etableres 
sommeren 2021

2.  Tilstødende træningsområde med 
GOALSTATION 

3.  Træning for 0.-6. kl. to gange om 
ugen lige efter skoletid

4.  Træning for 7.-10. kl. to gange om 
ugen lige efter skoletid

Fo
to

: K
ris

tia
n 

Pa
vl

ov
ic

 Børn bliver teknisk bedre og kommer til at gå op i fodbold med træning på GOALSTATION.

Ny GOALSTATION skal løfte fodbolden  
på Vejlefjordskolen.

Jacob Laursen, 25 kampe for landsholdet,  
nu træner på Vejlefjordskolen.

fodbold. Vi skal have glade børn.” Jacob 
Laursen bliver selv inspireret af arbejdet 
med børnene og de unge: ”Det er fedt at 
arbejde med børnene. De kommer med 
masser af energi og det smitter af på mig. 
Nu drømmer jeg bare om, at rigtig mange 
børn vil benytte sig af de fantastiske 
muligheder, som snart kommer på 
Vejlefjordskolen.”
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