
  
 

KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG UDDANNELSEN 

Step 
 

Dag 1 
Lektion Tema Indhold 

1 Præsentation 
Præsentation af underviser og deltagere samt gennemgang af praktiske 
informationer 

2 Musikforståelse Øvelse i at følge og bevæge sig takt til musikken 

3 Teknik Gennemgang af grundtrin og generel teknik på stepbænken 

- Pause 30 minutters spisepause 

4 Skeletter Gennemgang af opbygningen af et skelet til en blok 

5 
Instruktion 

Gennemgang af mundtlige og visuelle instruktionsvirkemidler med efterfølgende 
afprøvning i praksis 6 

7 Opbygning af en blok Gennemgang af opbygningen af en blok med en A-del og B-del eller 4 add-ons 

 

Dag 2 
Lektion Tema Indhold 

1 Rollen som instruktør Gennemgang af centrale elementer der indgår på en succesfuld holdtime 

2 Steptrin Gennemgang af steptrin, deres teknik og opbygning 

3 Programlægning Udarbejdelse af et program med udgangspunkt i en A- og en B-del 

- Pause 30 minutters spisepause 

4 Instruktion Undervisning i udarbejdede program fra forrige lektion 

5 Programlægning Udarbejdelse af et program med udgangspunkt i en A-del og 4 add-ons 

6 Instruktion Undervisning i udarbejdede program fra forrige lektion 

7 Lektier og afslutning Gennemgang af lektier og afrunding af første weekend 

 

Dag 3 
Lektion Tema Indhold 

1 Repetition Opsamling på lektier og repetition af pensum fra weekend 1 

2 
Rollen som instruktør Undervisning i program udarbejdet som lektie 

3 

- Pause 30 minutters spisepause 

4 
Motivation Gennemgang af motivationsvirkemidler og øvelse i at bruge dem i praksis 

5 

6 
Mix og finale 

Gennemgang af hvordan man mixer blokke og sammensætter dem i en finale i 
slutningen af timen 7 

 

Dag 4 
Lektion Tema Indhold 

1 Rammebeskrivelser Gennemgang af holdtyperne der udbydes i Fitness World 

2 
Rollen som instruktør Øvelse i at sammensætte blokke i et mix og en finale 

3 

- Pause 30 minutters spisepause 

4 
Opvarmning og 
afslutning 

Gennemgang af hvordan man starter og afrunder en time 

5 
Rollen som instruktør Undervisning i et fuldt program inklusive opvarmning og afslutning 

6 

7 Spørgetime Opsamling og evaluering af uddannelsen 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf60K7TCTsRqrVBzK1YSzEAViBlI9DgitB_yI9QXtg1KB-mCA/viewform

